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আমাদের কথা 

ছৃষ ও সমাজ, ছুইই চলমান। সমগ্িকেন্ত্রিক মানৃষপ্জীবনে লমাজ দানা 

ধে, তার ভালমন্ব, অভাব-অভিযোগ, ঘাত-প্রতিঘাঁত নাণাভাবে ছন্দায়িত 

তে থাকে । দীর্ঘ কালরেখার মধ্যে ইতিহাস রূপ নেয়। সমসাময়িক ঘটনা, 
ঞচল তখন ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে। 
জলীর মসনদ-ই-আলার হিজলী মেদিনীপুরের আঞ্চলিক গণ্ভীতে ঘের! কিন্ত 
রত ইতিহাস তথ! বিশ্ব-ইতিহাসের চিরবিরতিত সমাজনাট্যের এক অতীত 

'রঙ্গভূমি। তাই এর গুরুত্ব স্থান কার-পাত্রের সীমা অতিক্রম করেছে। 

ঈর্বোপরি ইতিহাস সম্রাট আচার্য যছুনাথের অমর লেখনী একে নতুন বূপ 
দিয়েছে। 

শ্রদ্ধেয় লেখক মহেন্দ্রনাথের শ্রম ও সাধনাকে আচার্য যছুনাথ সার্থক করেছেন। 
এই প্রচেষ্টায় আমাদের পরিষদ এগুতে পেরেছে বলে নিজদিগকে ধন্তু 

মনে করছি। 

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদের পত্তনের ইতিহাসে বদ্ধুবর শ্রীজক্ষ্রকুমার 
কয়াল, শ্রীকোহিহগরকাস্তি করণ ও শ্রীঅবনীরঞজন মান্নার গুভেচ্ছ৷ ও সহযোগিতা 

চির জাগরক হয়ে থাকবে। বিশেষভাবে শ্রীযুত কয়ালের পরিশ্রমে এই 
পুস্তকের পাখুলিপি তাড়াতাড়ি সংস্কতি পরিষদের হাতে এসেছে। 

মেদিনীপুর সংস্কৃতি পরিষদ 
৩৫ খেলাত বাবু লেন 092721থ হু তালে সতী 

৩৪, ১২, ৫৮, 
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দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকের প্রাকৃকথন। 
ছিজলী একটি বড় গ্রাম ( কস্বা) মাত্র, এবং তাহাও এখন প্রায় 

লোপ পাইয়। অনেকট! শব্যক্ষেত্র ও ভঙ্জলে পবিগত হইয়াছে। কিন্ত এই 
হিজলীর ষে ইতিহাস মহেন্ত্রনাথ কবণ প্রকাশ করেন তাহার একটি 
(বিশেষ মূল্য আছে; ইহা আকাবের বৃহত্বের জন্য নছে, বিষয়বস্তর মহত্তবের ছন্ত 

নছে, এই গ্রন্থে লেখক যে মনোবৃত্তি ও মেধাব পরিচয় দিয়াছেন তাহার অস্তই 

ইহ! স্ানীয়-ই তিহাস-শ্রেণীতে আদর্শ হইতে পাবে। 

হ্জলী! সব্বন্ধে ইতিছাল, তৃগোল, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি সব বিভাগে 
যত কিছু টুকব| টুকব তথ্য বাংলা, ইংরাজী, সংস্কত, পাবগিক ভাষায় পাওয়া 

যায় তাহ! অক্লান্ত পবিশ্রমে এই গ্রন্থে একত্র কর! হইযাছে। 

শ্রমশীলতা! অপেক্ষা আনও একটি মহতুর ও দুল গুণ মহেস্ত্রনাথের ছিল। 
তিন প্রত্যেক তথ্যকে পবাক্ষ। করিয়।) তাহার সত্য মিথ্য| নির্ণয় করিয়াছেন, 

অতি নির্মমভাবে জনপ্রিয় মিথ্য| প্রবাদকে ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকে হয়ত নীরস 

করিযাছেন কিন্ত তাহ।তে ইহার স্থাধী মুল্য বাড়িয়াছে। 

মহেন্্রনাথের এই কঠোব সত্যপদ্ধানব্রতেব প্রমাণ পাইয়া! আমি তাহার 

প্রতি আকুষ্ট হই; ণে ১৯২৪-২৬ খৃষ্টাব যখন আমি পাইন! কলেজে কাজ 

ক(বতেভিলাম। খুঁজিষ। খুজিয়া অনেক এঁতিহাসিক তত্ব বাচ্চির করিয়া, 

কখন ব। আলোচন। দ্বাব! মংশোধন কবিয! তীঁভাকে লিখিষ। পাঠাই । এইরপে' 

পুস্তকখানির বিনয়বন্ত সম্পূর্ণ হয। 

কিন্ত উপাদান মংগ্রহেব পন সেগুলি সাজাইয়৷ সাহিত্)র রূপ দিবার 
অনসন গ্রন্থকাব পাইলেন না। ভগ্ন স্বাস্থ্যেব মধ্যেই প6 বৎসব ধরিয়া চেষ্টার 

ফলে যখন সব এঁতিহাসিক তথ্যগুলি হাতে আসিব! জুটিল, তখন যে থে 

অংণ যখন বখন িখিষাছিনলন, ঠিক সেই আকাবেই তাডাতাড়ি একত্র করিয়া 

ছাপাইলেন। ইহার ফলে লেখ। অংশগুলি সাজাইয়। সূইখানিকে 'সুপাঠ্য 

সাহি,ত্যর আফাব দেওয়া সম্ভব হইল ন|, কিপ্ত এতদিনের সাধন।ক় 

সংগৃহীত উপকবণরাশি এত চিন্তা ও আদলাচনাব ফলগুলি বিক্ষিপ্ত, নঃ 

হইতে পাবিল না। এক্সপ ন& হইবাব সভ্ভাবন! কাল্লনিক নহে, কারণ 
পুস্তকখানি ১৯২৬ মনে বাহির হইল, আর তাহার তিন বৎদর পরেই চিরকুট 

হি-্ম-ইস্অ। ী ৯ 



খ্াহার হছলোক তাপ ফরিলেন। অথচ এই কাঁতা আকায়েই গ্রন্খানি 
প্রত গ্মীসমাছে আদৃত হইয়াছিল | 
এতদিনে প্রথদ সংস্করণ নিঃশেষ হইয়াছে । মহেজজপাখের জীবনের উদ্ভম ও 

আকাঙফার শ্রেষ্ঠ প্রত্তীকশ্বপ এই শ্রস্থখানি জগতের সম্মুখে উপস্থিত 
রাখার জন্ত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপান আবশ্বফ.। কিন্ত প্রথম সংস্করণের 
অবিকল প্রনমুর্্রণ ফরিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে । লেখক 
আজ বাঁচিয়৷ থাফিলে ইহা আবার ছাপিতে দিবার পূর্বে নিশ্চন়ই প্রথম 

সংস্করণের অধ্যাগুলি ঢালিয়া সাজিতেন, নিজ রচনাফে সাহিত্যের আকার 

দিতেন, এবং ইতিমধ্যে প্রাপ্ত নৃতন তথ্যগুলি ইহাতে যোগ করিতেন । 
। এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তত করিবার সময় আমি তাহাই কবিয়াছি। 
প্রথমতঃ অধ্যায়গুলির পুর্বক্রম তার্গিয়৷ বিষয়ের ক্রম-বিকাশ অনুসারে 

তাচাদের নৃতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছি । বখ!-__প্রথমবারের অধ্যায় নং ৯। 
৪১ ৮১ ৫৪ ৭, ২9 ৩) ৬১ ১১১ ৯, এবং ১০ দ্বিতীয় সংস্করণে এক হইতে এগাব 

ধারাবাহিক গণিত হইয়াছে । 
গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক একটি অধ্যায় পত্রিকার প্রবন্ধ'কা'র 

রচনা! করেন, পরে সেগুলি একত্র করিয়। গ্রস্থাকারে ছাপিবার সময় তাহাদের 

মধ্যে সামঞ্জন্ত ও এক-স্ত্রের সংযোগ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পাবেন 

নাই, একথ! রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া! ভ,মিকা! ( পূর্বাভাল ) লিখিতে গিষ! 
স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে আমি সব পুনরুক্তি বাদ দিয়াছি, সমস 

আত্যন্তরীণ অমিল দূর করিয়াছি; কাহিনীর মধ্যে সঙ্গীব একত। দিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। 

ভূতীয়তঃ এবার অসংখ্য অনাবস্টক অথবা অবান্তর পাদটীকা এবং 

মৌলিক গ্রন্থ হইতে দীর্থ দীর্ঘ উদ্ধত বাক,গুলি ছাটিয়া ফেলিয়! গ্রন্থভার 
লাখ্ৰ কবিয়াছি। ইহার ফলে এঁতিহাসিক সত্যের দিক থেকে কোনই ক্ষতি 

হয় লই, অথচ বইখানি এখন বেশী সহজপাঠ্য হইবে । প্রথমবার অনেক স্থলে 
ইংরাজী মূল সাক্ষ) এবং ঠিক তাহার বাংল! অন্বাদ একত্র ছাপা হইয়াছিল, 

ইহার আবশ্তকতা কি? এক ভাবাই যথেষ্ট, এবং আমি তাহাই রাখিয়াছি। 

১৯২৬ সালে প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার পর হইতে এই ৩০ বৎসরের 

মধ্যে সেই যুগের বঙ্গদেশের ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিমর্খানি প্রথম শ্রেণীর 
প্রামাণিক গ্রন্থ প্রক।শিত হইয়াছে,_-€১) পাজী মানরিকের ভ্রমণ কাহিনীর 

১৩ হিন্ম-ই-আ। 



ইংরাজী অব্ঙ্য টীকান্ার! অলংক্কত 72০61 07 :98828822% 7627/40%6, 

17817519660 3 0০1, 145870 1৮0 00 28529681005 ০৫ ৫6051 

89552 (0816105 9০০156+5 551158 ) 140201, 2 ৬০1৪, 1992. 

কিন্ত তৎপৃবে পত্রিকায় অংশতঃ প্রকাশিত কার্ডন ও হষ্টেন কত অনুবাদ ও 
টীকা যাহা মহেস্রনাথ নিজ ' গ্রন্থে ব্যবহার করেন তাহাই এক ও মার্জিত 
আকারে লুঝার্ডের পুস্তকে স্কান পাইয়াছে ) ন্তরাং এক্ষেত্রে নুতন সংযোগ 
করিবার মত কিছুই পাইলাম না। 

(২) অধ্যাপক বোর! বহুরিস্তান্-ই-ঘাইবী নামক “অমূল্য পারসিক 
ইতিহাসের সম্পূর্ণ ইংরাজী অছ্বাদ আসাম গতর্ণমেন্ট ছাপিয়াছেন, 
102707692276-6-77%29655 ৮05 13019) 009, 55 015 25281 ] 

13150012091 [13911265) (9007905 01986 )) 2 ৮০15, কিন্ত 

পুস্তকে হিজলী সন্বদ্ধে যাহা! পাওয়! যায় তাহা! দশ বৎসর পুর্বে আমি 
পারসিক হস্তলিপি হইতে অন্থবাদ করিয়া মহেন্ত্রনাথকে পাঠাই। 
এখানেও নূতন কিছু দিবার নাই। 

(৩) ঢাক বিশ্ববিগ্তালয় হইতে প্রকাশিত 7718019 ০) 2672), 

০1, ]], 60. 05 09001190) 981091 (1949), ইহাতে কিছু কিছু 

নূতন তথ্য এবং সত্য তারিখ ও নাম পাওয়। গিয়াছে; তাহ। যথাম্বানে বসান 

হইয়াছে । 

চতুর্থ পরিবর্তন এই যে-_-অনেক টীকা এবং গ্রস্থমধ্যে অবান্তর কথা, যাহার 
সঙ্গে হিজলীর কোন সংশ্রব নাই, স্থানে স্থানে বৃথ৷ বাগাড়ছ্বর ব! উচ্ছাস 

€ যেমন প্রথম সংস্করণে গ্রস্থকারকে সার্টিফিকেট দিবার জন্য লেখক পনিবেদন”” ) 
যাহার মধ্যে হিজলীর মিজন্ব ইতিহাস এক বিন্ছও পাওয়া যায় লা,-তাহ! 

এরার ছ্াটিয়া ফেল! হইয়াছে । প্রতাপাদিত্যের দীর্ঘ জীবনীর স্থান অস্থাত্, 
এই পুস্তকে নছে। 

এখন ছাপার খরচ পুবণপেক্ষ! চারিগুণ বাড়িয়াছে, একথা মলে রাখিয়া 
সব অবান্তর লেখা এবং অনাবশ্ঠক অথব! অস্প& ছবিগুলি বাদ দিয়া তবে এই 

দ্বিতীয় সংস্করণকে মুস্রণ-র্যয়- সহন-শীল কর! সম্ভব হইল। 

ভ্রীধহুনাথ সরকার 
১৫ লবেন্বয়। ১৯৪৩ । 

মইন ১৯ 



গরচ্ছকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
মহেপ্রনাথ ফরণের জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলায় কাখি সব্-িতিজনের 

মধ্যে খেজুর খানার অধীন ভাঙ্গন্মারী গ্রাম; সময় শুক্রবার ৪ অগ্রহায়ণ 

১২৯৩ বঙ্গাব্ব অর্থাৎ ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ । ইহার মাতা থুতজ্রা দেবী 
স্বানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার ও সমাজনেতা গঙ্গানারায়ণ মিগ্ভ! চৌধুরীর কন্কা। 
পিতা ক্ষেমানম্দ ফরপ (জীবনকাল ১২৭৫_-১৩১৭ ), স্বীয় বৃদ্ধিবলে পৈত্রিক 
বিষয়-সম্পন্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই অঞ্চদল তিনি একজন 

খ্যাতনাষ সন্মানিত ব্যক্তি ছিলেন । অনেক লোক বিষয় কর্ম ও মোকারমায় 

তাহার উপদেশ লইয়া চলিত এবং বেশ ভাল ফল পাইত। তীহার ব্যযে 
শিক্ষালাত করিয়! স্থানীয় একাধিক ব্যক্তি জীবনে উদ্নত্তি করে । তিনি ১২৯৮ 
সালে বিষু। মন্দির এবং ছু বৎসর পরে প্রকাণ্ড নিজ বসতবাটী নির্মাণ আর্ত 
করেন। ভোজ দেওয়। তাহার জীবনের প্রিয়তর কার্য ছিল। কিন্ত 

অত্র দানের ও অমিত ব্যয়ের ফলে একমাত্র পুত্রেব উপর আট দশ হাজ্ঞাব 
টাঁকার দেনা রাখিয়। ইহজগত ত্যাগ করেন 

এই বংশ পৌত, ক্ষত্রিয়। মহেন্দ্রনাথ হইতে আট পুরুষ উর্ধে ( মোটামুটি 
আওয়ংজীবের রাজত্বের প্রারস্তে ) তাহাব পৃবপুরুষ সাগব স্বীপ ত্যাগ কবিয' 
হিজলী আসিষা নৃতন বসতি কবেন। এখনও ন্ুন্দববন অঞ্চলে ইহাদের কিছু 
জমিজমা রহিয়াছে । মহ্েজ্্রনাথ বংশের একমাত্র সন্তান বলিয়। পিতা- 

পিতামহের অত্যধিক স্বেছের ফলে বিছ্যাশিক্ষার জন্য দূবে যাইতে পারিলেন 

না। নিকটে খেজুরী গ্রামের স্কুল হইতে ১৮০০ থুষ্টাবে মধ্য ইংরাজী 

পরীক্ষা! পশি করিবার পর এক বৎসর ঘরে বগিষা নট করিলেন । পবে ১৯০২ 

সালে জেদ কবিয়। কাখি হাই ইংলিশ স্থলে তন্চি হয়! কয়েক বৎপর শ্রেষ্ঠ 
মেধাবী ছাত্র বলিয়। খ্যাতি পাইলেন। কিন্ত ১৯০৫ সালে খদেশী 

আঙ্দেলনে গা ঢালিয়া দিবার ফলে পডাশ্ননা না কবিরা প্রধেশিক। 

পরীক্ষায় অক্ততকার্য হন। তাহার পর কলিকাতা আসিযা জাতীয় শ্ক্ষি 
পরিষদের বেসরকারী পরীক্ষা প্রশংসার সহিত পাশ করেন । ইহার বেশী আর 

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়! হইল নাঁ। কিন্ত ঘরে বসিয়া অনেক বাং 
ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকা কিনিয়া ক্রমাগত তাহা পড়িয়া, এবং সামরিক 
পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়! নিথর জান ও রচনাশক্তি আশ্চর্য বাড়াইলেন। তাহার 

২১ বগমর বয়সে বিবাহ এবং ২৪ বৎসরে পিতৃবিয়োগ হয়। এর পর শিক্ষক: 

১ হিমশইন্জা 



শ্রেণীতে নাম লিখা! রূপে প্রাইততিটে বিশ্ববিদ্তালয়ের স্যাটিক পরীক্ষা পাশ 
করেন, প্রথম বিভাগে ১৯২০ সালে। 

শ্বদেশী আন্দোলনের ব্রত সমগ্র দেশের সেবার সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ 
একটি অতি নিকটস্থ সৎকার্য ও সংকল্প ফরেন,--সেই কার্য ট্ অঞ্চলবা'সী 
নিজ হিন্দু শ্রেণী পৌতু, . জাতিকে সাহায্য কর, উদ্তির পথে লইয়া 
যাওয়া এবং জাগ্রত করা। বর্ণাশ্রম হিন্দ্ধর্ম সমাজের অহ্ুম্নত অসহায় 

বর্ণগুলিকে পিশিয়া, দ্বণা করিয়! ফেলিয়া! রাখিয়াছিল, মহেন্দ্র ও তাহার 

সহকমিগণ আজীবন যুদ্ধ করিলেন এই পীড়িত আত্মবিস্ৃুত জাতিটিকে 
আবার মাথ| তুলিয়া! খাড়! হইবার জন্ত। তাহাদের প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা, 
স্কুল, চিকিৎসালয়, পাঠাগার স্থাপন, নিজস্ব মুখপত্র পত্রিক! প্রকাশ, 
প্রদেশের লুগ্ত ইতিহ!স উদ্ধার দ্বারা জাতির অতীত আত্মসম্মান জাগ্রত করা 

এই সব পথে ধাবিত হইল এবং আশ্চর্য সফলত| লাভ কবিল। মহেজ্্রনানণব 

রচনাগুলির তালিকা! হইতে তাহার চিত্ডের ভাবধারায় নিদর্শন প1ওযা যায়। 

সেগুলি এই (১) 4 91101 150 ৪1. 900০1০৪০105 

00101551122 005 (1919) (২) হিজলীর মসনদৃ-ই-আল। (১৯২৬) 

এবং ছুই নম্বরের সংস্পৃষ্ট (৩) খেভুরী বন্দর। প্রথম ছুটি আমাদের শ্রেষ্ঠ 
এঁতিহাসিক ও মনীবীগণ কর্তৃক প্রশংসিত, স্থায়ী মুল্যবান ইতিহাস। €৪) 
কসব| হিজলীর বিবরণ ( এই ইতিহাস-মালার তৃতীয় ফুল) কিন্ত ১৩৪৯ সালে 
পাুলিপি ধংশ হইয়া গিয়াছে । (৫) সমাজ রেগু (পদ্)1। (৬) বঙ্গলক্্মা 

ব্রতকথ (পুস্তিকা )। (৭) দুতিক্ষের গান। (৮) ছুন্দুভি (কবিতা )। 
(৯) পৌওু, ক্ষত্রিয় কুল প্রদীপ । 

ইনি অনেক বাঙ্গল। পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন, কিন্ত এই চারিখানি 
স্বজাতি সেবক পত্রিকা তাহার দ্বারা সময় সময় পরিচালিত হয়--ব্রাত্যক্ষত্িয় 
বান্ধব, প্রতিজ্ঞ, পৌওু ক্ষত্রিয় সমাচার, এবং সত্যযুগ (সাপ্তাহিক )। 

কঠিনশ্রমে অবশেষে দেহ তাজিয়া পড়িল । এবং মচ্জলবার ১ল! শ্রাবণ ১৩৩৫ 
সাল, জুলাই ১৯২৯ তে ৪১ বৎসর আট মাস বয়সে সব ছাডিয়৷ চলিয়া গেলেন । 

ছুই পুত্রের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ কৌস্তত কাস্তি বঙ্গীয় বিধানসভার সদন্য ছিলেন ং 
অকস্মাৎ ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে ম্যানেঞ্জাইটিস বোগে আক্রান্ত ৫ইঘ। 
পরলোক'গমন করেন। কল্তাদের মধ্যে ম্জুল দেবী বি, এ পাস করিফা 
উচ্চতর শিক্ষায় নিষুক্ত। 

শস্পপাদক 
গর 
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গ্রন্ছকারের পুর্বভাস - 

প্রায় পাঁচ বৎসর পুবে' ১৩২৮ সালে হিজলীর ইতিহান সঙ্গলনের সহ্য 
লইয়। রোগশয্যাগত হইয়| পড়ি । এই রুগ্ন অবস্থাতেই হিজলীয় মস্নদূ-ই* 

আল৷ নন্বদ্ধে থে তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি--তাহা! বর্তমান পুস্তকে 
প্রকটিত হইল। বর্তমান গ্রন্থে মস্নদ্-ই-আদার সমসাময়িক হিজলীর ইতিহাস 
মুসলমান রাজত্বের শেষ পথ্যস্ত বিবৃত হইয়াছে । ইহ! হিজলীর ইতিহাসের 
প্রথম অংশ মাত্র । চাকৃল! বা জিল! হিলীর ইতিহাস অববিস্তৃত--বিস্তীর্ণ 
মেদিনীপুর জিলার ইতিহাসের এক প্রয়োজনীয় অংশ। 

বাঙ্গালার ইতিহাস নাই )-_কাঁটা্ জীর্ণ পৃধি, তপন প্রস্তরখণ্ড উৎকীর্ 
শিলালিপি, _শিষ্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন,--প্রাচীন যুদ্্রাঃ জীর্ণ মন্দির 
পদ্বপুর্ণ জলাশয় এবং ইষ্টকের জঞ্জালস্তপের মধ্যে দেশের যে অজ্ঞাত ইতিযৃত্ব 

প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বাঙ্গাল'কে তাছাব উদ্ধাব সাধন কবিতে হইবে | এই জস্ই 
বিখ্যাত মনীষা ও প্রত্বতত্ববিদ্ মহাত্ব। এইচ বিভরিজ, (3 9%5:1086 4, 
০. 5.) তাহার 70/50206 ০£ 88০৮97188:)89 পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়ছেন 

--”809 2062 81859 1195 0652. [1191 0106 0:0061 96:90 6০ 

নয: 006 10250015 ০: 8, 01901106195 0125 7190 15 ৪. 138056 ০:£ 10 

ভা)০ 1195 11560 211 119 1116 110 10 2130 190 1525 80119091106 ০৫ 

16157115 1০ 00160 1170117991107, 1619 01317 ৪. 73612891) 110 

০80 (520 591015900911]9 01 005 10100/0610105 01 1089 ৫0000, 

০0:০0 1১ 30০9] ০011010011১ 15 099069, 16903178 (6811311168) 

75001191255 ০0191081986, 015/0225 6/০.৮ অর্থাৎ “যে ব্যক্তি তাহায় 

জন্মস্থান স্ব জিলাষ আজীবন অতিবাহিত করিয়াছে এবং তথ্য সংগ্রহে যাহার 

প্রচুর অবসর আছে-- সেই ব্যক্িই উক্ত জিলার ইতিহাস লিখিবার যোগ্য পাত্র 
বলিয়। আমাব ববাবরের ধারণা । কেবলমাত্র বাঙ্গাল৷ই তাহার শ্বদেশ, সমাজ 
জাতি; বংশ এবং তাষা ও আচার ব্যবছারাদির যৈচিত্রযপ্রন্থত উপাদানগুলিয় 

সম্যক্ ব্যবহার কারতে সমর্থ।” ছুখেব বিষয়, বাজালার গ্রস্বতত্বশবের সাধনায় 

জননীর হুধোগ্য সাধক সম্তানগণ আত্মমিয়োজিত করিয়াছেন। 
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ভাগিরখীন্যাগা-বাছ-বেইিতা-সাগর 'তরজ-বিযৌত-্টরণ। শ্রাযাছিনী কস্ব। 
ফিভলী বহু শোস্তার গ্দাধার্। ইহার অনতিদীর্থ জীবন-সাট্ট্রে যুসলমানদ ও 
ফোম্পনীর রাজস্তেত বহু গ্থখ-ুঃখের কাহিনী অভিনীত হষয়া গিয়াছে । 
তাগিরখীর পলিতে সংগঠিত--কাউথালী নদীস্বার! বিচ্ছিন্ন খেভুরী ও হিজলী 
দীপদ্ধয় কালক্রমে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া! কস্যাহিজলী পরগণ! নামে আখ্যাত 
হইয়াছে । এই যমজ ভগিনীর বহু কান্ছিনী ইতিহাসেব বিশ্বৃত পত্র উজ্জ্বল 

করিয়া! আনে । সাগরপথে বঙজ্জদেশ-প্রবেশের সিংহত্বারে এট গায় বন্বীপ 
বর্তমান! এই হিজলীর বক্ষে কত ্বার্থময় শোশিতপাতের রোমাঞ্চকর 
ফানিনী,_উদ্ধান-পতলের কত বিচিত্র ইতিছাস ঘ্বপ্ত রহিয়াছে--তাহার 

ইয়ত্তা নাই ! 
বহুদিন পরিত্যক্ত ধবংস ও বিশ্মৃতির স্ত.প হইতে ভিজলীব অতীত উন্তিহাসেব 

কঙ্কাল টানিয়! বাহির করিতে চেঈ| কবিয়াছি ; আশা আছে -ভবিষাতে 

উপযুক্ত শিল্পীর হস্তে এই কষ্কালে রকুমাংদ যোজিত হুইয়! একটি জীবনের 

শ্রীসৌঠঠব আত্মপ্রকাশ করিবে,_আমার শত সম্ন্র ত্রুটি ও অসামর্থ অবহেলা 
কবিষ্ন! নিপুণ স্থপতি আমার কষ্টসংগৃষ্বীত এই সমস্ত দীন উপকরূপ দেশের 

ইতিহাস-হর্ম-নির্যাণে গ্রহণ কবিবেন। যেরূপ পর্যবেক্ষণ শক্তি, জ্ঞান ও 
অধ্যবসায় থাকিলে এইরূপ ছুঃসাধ্য কর্তব্যে ব্রতী ওয়া যায়, _আমি বিনয়ের 
সহিত আসার পক্ষে তাহাব অভাব স্বীকার করিতিছি । আমার জ্ঞানের “অল্পত।, 

অক্ষমতা! ও অযোগ্যত! পদে পদে মনে পড়িয়া! আমাকে লঙ্জিত করিয়াছে । 

মেদিনীপুর জিলার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এতাবৎ যতগুলি পুস্তক বাহির 
চইয়াছে--তন্মধ্যে শ্ীীযূক্ত যোগেশচন্ত্র বন্থ মহাশষের “মেদিনীপুবের ইতিছাসই” 
প্ররষ্ট গ্রণার্নীতে লিখিত। তিনি তাহার পুস্তকে হিজলীর মস্নদৃ-ই-আলা! 

সম্বন্ধে বিভৃত আলোচন! করিয়াছেন । মেদিনীপুবেব কা?লইব শ্রীযুক্ত ক্রোমলীন্ 
সাহেবের মস্নদ্-ই-আল! সম্বন্ধীয় ভ্রমাত্বক পত্রাবলদ্বনে নিপুণ যুক্তিনত্তার সহিত 
তিনি মস্নদ্*ই-আলাব এঁতিহাসিক ভিত্তি দণ্ডায়মান করাইতে যে উদ্যম 
করিয়াছেন, তাহ বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য । মৎ সংগৃহীত উপকবণগুলি 

দেখিয়া ও আলোচন! করি! তিনি ক্রোম্লীন সাহেবের ভ্রমই নিঃসন্দেহ সিস্কাস্ত 
করিয়াছেন। তীহ্ার নিকট অবগত হইলাম,-_ক্রোম্লীন্ সাহেবের মূল চিঠি 
ও অস্ভিদ গাত্রেব শিলালিপির অন্গলিপি তিনি মেদিনীপুর কালেন্টরীতে 
দেখিয়্াছিলেন। বৌধ হয়, তিনি ক্রোম্লীন্ সাহেব শিলালিপ্যোক্ত অধ্যটী 
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মিলাইয়! দেখেন নাই, অথবা শিলালিপির অ্রমাত্বক পাঠোদ্ধার করা 

হইয়াছিল। 
এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়গুলি সন্বদ্ধে আমার নিভের সিদ্ধান্ত সবত্র 

প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অন্থমান বলিয়। 

স্পইই উল্লেখ করিয়াছি । সাম্প্রনায়িক ব| ব্যক্তিগত বিরোধ তাবের প্রশ্রয় ম! 

দিয়। আমার প্রকৃত সত্য ধাবণাই প্রক্টিত করিয়াছি । বাঙ্গালার কোন প্রখ্যাত 

্রিহাসিক ইতিহাস-প্রণেহার যে কর্তব্য নিশদরশি কথিয়াছেন তাহাও এস্থলে 
উাল্লথযোগ্য_“সিত্য প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক,-*দাধারণের গৃহীত হউক, 

বা প্রচলিত মতের বিরোধী হউক,-তাহ1 ভাবিব না )-সত্য প্রচার করিবার 

জন্য, সমাজ, বা বন্ধুবর্গের উপহাস ও লাঞ্ছন! সহিব, তাহাও স্বীকার, তবু 
সত্যকে খু'জিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব”। (যছুনাথ সরকারের প্রবন্ধ, ভারতবর্ষ, 
আরন্থিন, ১৩২২)। আমার জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ এই পুস্তকে ভ্রম প্রমাদ ত্রুটি 

প্রচুর থাকিতে পারে, ইচ। আমি অবনত মন্তকে স্বীকার করিতেছি, সুধী 
পাঠকবুন্দ এই পুস্তকে লক্ষিত ভ্রম প্রমাদে? সংশোধন করিবেন। 

হিজলীতে প্রাপ্ত তিনখানি প্রস্তরুলিপিব বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত 

হইয়াছে | বন অশ্সন্ধানে অন্ত কোনও প্রস্তব লিপি প্রাপ্ত হই নাই। রশ্থলপুর 
নদীর মোহনার অপর পারে দরিয়াপু'রব ভগ্ন মসজিদে দুইখানি প্রস্তরলিপি 
বিচ্ছি্ন অবস্থা বহুদিন হইতে পতিত ছিল *-বহু চেষ্টায তাহার কোন 

অগ্থসন্ধান কারতে পারিলাম না। খাজ। শিবলীর মস,ঞ্জিদের প্রস্তব্লিপিখানি 

এইরূপে কাখির ভূনতপুর্বডেপুটা ম্যাজিট্রেট মৌলভী আবছুল কাদির পাছেব, 
কর্তৃক নীত হইয়! শহর মেদিনীপুবের মহাতাপপ্ুব পলীতে তাহার স্বগ্তাপিত 
মসজিদে সংযোজিত হইয়াছে *। দরিয়াপুরের শিলাপিপি দুইটার সন্ধান 

কাহারও জান! থাকিলে, অস্থগ্রহপুবক আমাকে জানাইলে বাধিত হইব। প্রসিদ্ধ 
প্রত্বতত্ববিদ. ব্লকৃম্যান্ সাছেব ধঁতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. ডবলিউ. 

হাণ্টারের এ 56501501091 4১০0০01160৫ 13511591 গ্রন্থমালা প্রথম খণ্ডের 

পরিশিষ্টুভাগে যে ভৌগোলিক ও ইতিভাগিক টিপ্ননী সংযোগ করিযাছেন 
চে 

শাশিসি সপ পাশ চে সপ পপ | পি, 

* গ্রৃনকাবেব শো সক্রমে এই শিলালিপিখানির আলোকচিত্র গ্রহণা 

অ।লিপুব বোমার মামলার বিখ্যাত শ্রীবুক্ত হেমচন্ত্র কাননগোই দাশ) মহাশয় 

অনুগ্রহপুব্ষি চাবি পাঁচবাণ চে! কৰিয়। মস ছ্িদ রক্ষকের সম্মতি পান নাই । 

১৬ হি-ম-ই-আ 



তাহাতে ছিজলীর বাহাছুর খার তত্বাছুসন্ধিতহথ হই! লিখিয়াছেন,--18 8 
11515 পাচ 096 152106 0£ 036 1280102 10900191078 1083 
£000080 9012506 450815 ০6. 00101901085, 28 05860৮ 16 2 
0160100010 6০ 885 1360291 0১6 £০1105808  251008105 79955585 
2000 ৬৪1650505 1160501: 7,158, 6০ ভ৪এুভা। 90008 
1090 156909 0০ 79819800 7980) ০0 6০ 105 [71000 80505580188, 
৪০০৮ চ30006908 5, 4৯০85 ৬০1, 5৮,387 অর্থাৎ শনস্তবতঃ 
রন্থুলপুর শিলালিপিগুলি পঠিত হইলে এই খ্ংশবিবরণ অধিক ভর বিশুদ্ধভ্তাবে 
আশ! যাইতে পারিবে । বর্তমান অবস্থায় ভ্যালেন্টানের স্মারক পিশিতে 
উল্লিখত নিম্নলিখিত কথাগুলি বাহাহর খ| কি তৎপরবর্তী হিন্দুরাঞগণের প্রি 
উদ্দেস্ত করিয়! লিখিত তাহা! বল! ছরূহ' | ব্লকম্যান সাহেবের উদ্দি্ই এই 
বশগলপুর লেখমালা' লশ্বন্ধে এনিয়াটিক সোসাইটীর সংগ্রহ-ভাগ্ারে জানিবার 
গণ্ত অনুসন্ধান কারয়াছিলাম। ইগ্ডিয়ান্ মিউজিয়মের প্রত্থবতত বিভাগের 
€ 4100201081051 1962. ) মাননীর নুপারিণ্টেণ্েণ্ট, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ক 
এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন যে ইত্ডয়ান্ মিউজিয়ামে কিংবা 
এনিয়াটিক সোলাইটার শিলালিপি-সংগ্রহে 'রন্রলপুর শিলালিপি" নাই (0. 0, 
(২০, 1471. ০£ 12525) 1 সম্ভবতঃ ব্রকম্যান্ সাহেব হিজলীতে স্থিত 
শলালিপিগুলিকেই “রম্থলপুর শিগালিপি' বলিয়৷ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন । 

হিজপীর শ্রী শ্রী“ ভীমেশ্বর মহাদেখের মন্দিরের সন্ুখস্থ পুফরিণীর পশ্চিষ 
পাড়ে একটি ইষ্টক প্রাচীরধুক্ত স্থানে দুইটি লিপি-সন্বলিত সেম্তবন্তঃ গড়িয়া) 
গাস্তরফলক ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরদণ্ড পতিত ছিল, আমর! বাল্যাবস্থাক় 
তাহ। দেখিয়াছি । স্থানীয় লোক এরঁস্থানকে 'পঞ্চপাগ্ডবের পাঠশাল।' এবং & 
সমস্ত লিপি-ফলক ও দণ্ডকে পাওবদিগের লিখিবার প্লেট, পেন্দিল বলিত্ত। 
মাজ করেক বদর হইল এই স্থ/নে দণ্ডায়মান ইইকের দেওয়ালগুলি ভূপতিত 
ইয়! প্রস্তরগুলিকে ইঞ্টক ও মৃত্তিক। স্তপের জঞ্জালে সমাহিত করিম্বাছে এবং 
তপরি বৃক্ষ লতাগুন জন্মিয়! অরণ্যের স্যঙ্টি হইয়াছে । এই স্থানের জঞ্জাল 
অপন্থত হইলে প্রস্তরলিপিগুলি প্রাপ্ত হওয়! ধাইতে পারে। সম্ভবত এইগুলি 
৬তীমেম্বর দেবের আদি মদ্দিরগাত্রে সংযোজিত ছিল। হিজলীর যেখানে- 
সেখানে লতাগুন্পূরণ মৃত্তিকান্তপগুলি খনিত হইলে বু পুর! দ্রবোর নিদর্শন 
মিলিতে পারে। কিয়ন্দিবনপূৃ্ধে ছিজলীর গুড়িয়াদিগের বালভবনের লারিখ্ে 
হি-ম-ই-জ্া ১৯ 



মুততিক! খননে ত্য,পীকৃত ঘোড়ার পুতূপপূর্ণ একটি পীরের খ্আন্ত/ন! আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । সম্প্রতি জনৈক কৃষক অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের প্রন্তদ্ধগোপক 

প্রাপ্ত হইয়াছিল,--তাহার কয়েকটি লেখকের নিকট রক্ষিত আছে। জানিণ! 

এই সমস্ত প্রস্তরের গোলা সে নমর কামানে বাবহৃত হইত কিনা 

এই পুস্তক প্রণয়ন-সম্বন্ধে আসি বহু ব্যাক্তির স্াহাধ্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। 
ইছাদিগের খপ অপরিশোধ1। ভারতের বত্মান এতিহাপিক-সঞ্সাট, 'রয়াপ 
সোসাইটি'র মনোনীত সদন্ত পুঙ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নাথ লরকার এম. এ. 
পি, আর. এদ্, সি. অ।ই. ই, মহাশয় এই অযোগ্য গ্রস্থকারের প্রতি যে স্নেহ 
ও করুণ! প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয় । তীাহারই কৃপায় "ব্হারিস্তান,, 
“মরকৎ-ই-হাসান' ও 'পাদিশাহ. নামা, প্রভৃতি লন ফার্পা হস্তলিপি হইন্ছে 

হিজলী সম্বন্ধীয় কতিপয় বনু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছি। হিজলীর 

হস্তলিখিত ফার্সী ইতিহাসেন্ন মমান্ুবাদ তাহার দ্বার! পারদ ও পরীক্ষিত 
হইয়াছে । তিনি অনুগ্রহপৃর্বক হিজলীর ধারাবখিক রাজাগণের এঁতিহানিকত। 

সম্বন্ধে দীর্ঘ পত্রে আলোচন। করিয়া এ দীনের পিদ্ধান্তই অনুমোদন করিয়াছেন 
--শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার তাছার সযত্ব পরিদর্শনে সংশোধিত হইয়াছে। 

তিনিই অনুগ্রহপূর্বক প্যারিসের 91911001600 12607916 নামক 

প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত 'বহারিস্তান' নামক সুগুলভ ফার্সী হস্তলিপির একটি প্রামাণিক 

পৃষ্ঠার আলোক চিত্রান্গলিপি (01960881, ) এই পুস্তকের জন্য ব্লক করিতে 

প্রদান করিয়াছেন । ফাসী নামগুলির বিশ্বদ্ধ অন্থশিখনে (05511615007 ) 

এই মঞ্াম্মার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছ্ি । ইহার নিকট শামি নান! উপদেশ ও 

সাহাষ্যপাভে অশেষ প্রকারে খণী। “লমসামঘিক ভারত।' গ্রন্থ প্রণেভ। 

ও প্রসিদ্ধ প্রতুতববিদ এদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রাধুক্ত যোগীন্দ্রনাথ লমানার মহাশগ 

আমাকে নানাভাবে সাহাবা করিয়াছেন | তাহারই অন্তরোধে পাটন। কলেজে 

আরবী ও ফার্পীর অধ্যাপক £মলভী শ্রীবুক্ত খা বাহাছর মুহস্মদ্ ইয়াসীন্ 
মহোদয় পরত আমার সংগৃহীত শিলালেখগুপিলর পাঠোদ্ধার করিধা দিয়াডেশ। 

ভিনি তাহার ধতিহালিক গ্রন্থ ংগ্রহ হইঠে আমার আধাষনের দগ্ত ডাকযোগে 

পুস্তক পঠিইয়া এই গ্রন্থ প্রথধনে যথেষ্ট সহায়ক! করিয়াছেন। «যশোহর 

খুলনার ইতিহাস” প্রণেতা শ্্ীপুক্ত সভীপচন্্ মিত্র মহাশয়েপ নিকট বন প্রকাণে 

সাহাধ্য লা» ক'রয়াছে) দ্িনি অনুগ্রহ কষেকটি শ্রাাণিক এঁহিহালিক 

গ্রন্থ হইতে আমার আবশ্তকীয় কষেকটি প্রমাণ সণ্গ্রহ করিয়া পাঠাইয়। বিশেষ 
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আনুকুণ্য করিয়াছেন । তাহার নিকট হইতে 'যশোহ খুলন|র ইতিহাসে, 
বাবহৃত হিজলীর মসজিদ ও প্রস্তরলিপির ব্লক £ইখানি এই পুস্তকে মুদ্রনার্থে 

প্রাপ্ত হইয়। উপকৃত হইয়াছি। ইছাদের সকণের নিকটেই আমি অচ্ছেপ্ত 
কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ । 

কলিকাতা খ্রাজকীয় গ্রন্থশালার ([1)061121 [:101215) মাননীয় গ্রস্তা ধাক্ষ 

শ্রীবুঞ্ত ছে, এ চ্যাপআ্যান মহোদয় আমাকে শাবগ্রকার গ্রন্থাদি ডাকষোগে 

গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিপা আমার এই কগ্মভগ্র শরীরে ইতিহাসচর্চ1! ও 

এই গ্রস্থপ্রণর্নের হেই সুবিধ। প্রদান করিয়াছেন | নুহ শ্রীযুক্ত যোগেশ 
চন্দ্র বন্ধু মহাশষ তাহার “মেদিনীপুরের ইতিহালে' প্রকাশিত দুইটি চিত্রের ব্লক 

এই পুস্তকে ব্যবহারার্থে প্রান করিব! উপকৃত করিয়াছেন। মেদিনীপুর শহরের 
মহাতাপপু পলীর অধিবাসী অবনরগ্রাপ্ত পুলিসের ডেপুট নুপারিণ্টেগ্রেপ্ট 

পরপোকশত মৌলবী মুহপ্মদ্ সমীন্ উদ্দীন মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক হিজণীর খাজা 
শিব্লীর মন্দের শিপালিপিখানির পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ করিয় দিয়াছিলেন। 

ক।থির অবসরপ্রাপ্ত খাসমহলের সব্ ম্যানেজার শ্রন্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ বনু 

মহাশধের শিকট এই শিপাশিপিখানির েিনীপুর শহরে নীত হইখার সন্ধান 

এবগত হুইয়াছিলাম। 

এই পুস্তকে ব্যবন্থত অধিকাংশ ছবির আলোকচিত্র মেদিনীপুর 
ম্ব্ণা শিবানী এধুক্ত নগেন্তরনাথ জানা ও কাধির বিখ্যাত ফটোগ্রাফার 

গ্রীুক্ত লগা'কহ্কর ওদ্রাচার্থ মহাশরগণ যথেষ্ট শ্রমস্বীকারে প্রস্তত করিয়। দিয়াছে 
--এজন্ত ম'মি তাহাদিগের নিকট সবিশেষ খণী। আমার সকল উদ্দেশ্তের 

শক্ত্রন সহার্ঠাবক অগ্রঙ্গ প্রতিম চপন্গেছণাণ ক।থির লব্ধ-প্রাতঠ উকিল 

আীদুক্ধ ক্ষীরোদচন্দ্র দাদ বি, এল, মহাশধ আমাকে নান! প্রকারে উৎসহিত্ত 

কবিয়াছেন। শ্রীষান যোগেন্্রনাথ পাত্র, শ্রীমান্ ভূপেন্্রনাথ করণ 

»)মান্ চগঁচরণ পাত্র ও শ্রীঘান্ সভীশচন্্র মণ্ডল প্রঠ ত নেহাম্পদগণ পাঙুপিপি 
গন্তঠকা-্ধ সহায়গ। করিয়াছেন । শ্রীমাম্ মুরেন্রনাথ মিগ্ভ। চৌধুরীর নিকট 

মানচিত্র অদ্দনে সাহাঘা পাইছি । খুনগাদিট কলের ছাত্র, খুলনাবালী 

উদীয়মান যুবক শ্রীমান্ প্াজেন্দ্রনাথ সরকাপ বি, এ, এই পুস্তক সম্কলন ও 

মুন্রণার্ি পান। বিবধে প্রকারে শবিশ্রান্ত সাহাব করয়াছেশ। ম্মাশুতোষ 

কলেজের প্রতিগাবান্ চিন্রকল। নিপুণ ছাত্র শ্রীমান্ পাচকড়ি রায় মণ্ডল এই 

পুস্তক যুদ্রণবিষয়ে ষে পরিশ্রম করিয়াছেন ভাহ! লিখিয়। প্রকাশ করিবার 

হি-ম-ই- অ। ১৯ 



দছে। প্রায় সন্ত প্রফজলি ইনি দেখিয়াছেন, মানগিগ্রগুলির অনুলিপি 

রস্তত করিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলার পলাশগুর নিবামী পর!লাকগণ্ত মৌলখা 
নৈয্, শে! মূহঙ্্ আবুল হদন্ সাহিব্ হিদলীতে প্রাণ ফার্সী হগ্ুলিপির 
ঘঙ্গাছুবাদ করিয়া দিক্বাছিলেন। মগ্ন্-ই'মালার ইতিবৃক প্রকাশে এই 
ধর্মগ্রাণ বৃদ্ধের অফুরস্ত উৎসাহ ছিল। 

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনেঃকরিতেছি। ছিজলীর ঈস্নদ্-- 
জালার মস্জি? ড্রবগতিতে ধ্বংমের পথে অগ্রমর হইতেছে। ১৮৬৫থৃষ্টাবের 

ভীষণ বন্ছার জগপ্রবাহ যাহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই)--মস্জিদ- 
সংলগ্ধ সেই ইদারাটি সংস্কারাভাবে জীর্দ ও বিদীর্ণ হইরা অধাবহথার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। দক্ষিণ বাযুতে উড্ডিরমান গ্রতিবন্ধকবিহীন বালুকারাশি মদ্জিদের 

পশ্ছান্দেশে তৃপীত হটযাছে,অটিয়ে ইহা মস্জিদটিকে গ্রাম করিয়া 
ফেপিবার সন্ভাবন1। নিকটস্থ ইমাম্ ছুলেনের আত্তানাটি ইভিমধোই বালুক।- 
সমাধিলা করিয়/ছে। উহার গু্বজন্থ হৃচাগ্র লৌহদওটির কিযংশমাত্র এখন 
দৃষ্টিপথে বর্তমান। দুরাগণ্ত ফকীর ও দর্শনার্থী বযকিগণের জন্ত যে 'মোশা ফির 

খানা' বা অভিথিশালাদি ছিল তাহ! কয়েক বৎসর পূর্বে তৃমিসাৎ হইয়াছে 

মস্জিদের বায়নির্বাথের জন্ত প্রচুর তৃদম্পত্তি খাদিম্গণের নিকট নান্ত আছে। 

বর্তমার খাদিম নন্গতিপয় বাজি; মস্তজদের পূজার আয়ও নিতান্ত অলপ নহে 

বলিয়। গুনিয়াছি। নুতরাং ইরা একটু বন্ধ ও স্থার্থতাগ করিলে এই 
প্রাচীন কৃ্ভিটি মা$ বিনাশের পথ হইতে রক্ষিত হইচ্ছে পারে বলিয়া মামার 

বিশ্বান। 

ক্ষেমানন্ন কুটির 

ভাঙ্গনমারি, পো: জনকা, মেঠিনীপুর 

১ল| বৈশাখ, ১৩৩৩। 

(4011, 1926) 

মহেন্দ্র নাথ করণ 



প্রথম অধ্যায় 

উপক্রমণিক। 

মেদিনীপুর জেলার কি মহকুমার একটা গ্রাম হিজলী, রম্ুলপুর 
নদীর মোহনার নিকটবর্তী । ইহার উত্তয়ে ২১+৪৭৩০৮ও ২১*৪৮২১ 
৪ জী পূর্বে ৮৭'৫৩5৪৮ ও ৮৭৫৪২ ভ্রাধিমাংশে 

মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্তমান নাম “নিজ কম্বা'। 

ফার্সী “কস্বা' অর্থে শহর ৷ এই স্থানে পূর্বে হিজলী শহরের অবস্থান 
ছিল। এককালে “হিজলী* নাম অতি বিখ্যাত ছিল ;--মেদিনীপুর 

জেলার অধিকাংশ চাকৃলা বা জেলা হিজলী নামে অভিহিত হইত । 
লোকে এখনও কাধি অপেক্ষা “হিজলী-কীথি'র সহিতই অধিক 
পরিচিত। হিজলী গ্রাম এককালে তাজ খা মস্নদ-ই আলার 

* পুজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যইনাথ নরকার মহাশয় জিআালিত হইয়! 
অন্ুগ্রহপু ক গ্ররস্থকারকে লিখিয়াছেন, “মস মদ্-ই-আলাই ব্যাকরপসঙ্গত শব্দ, 
অর্থ 'যাহার আমন উচ,---যেমন শাহুহানের উপাধি 'আল! হজরৎ' ছিল। 
“আলী” ব্যক্তি বিশেষের নাম,--যদিও তাহাও এ মূল শব হইতে আগত। 
আরবীতে আলী এবং আলা প্রায় একরূপে লিখিত হইলেও দ্বিতীয় শব্দটি যে 
আকারাস্ত (ইকারাস্ত নহে ) তাহ! বুঝাইবার জন্ত উহার “ঈ”র উপর আকারের 
মাত্রা টান! হয় | 'আলা। বিশেষণের আকার,--“আলী' নছে।” ৫. 98:108115 
71809 ০07 4%151/82516) ০7, 27৮০, ঠ 9০07-15-81 আও 

098050. 89 ৪, (52200181 16106 220. 8116 1010100105৪ 1০00৩ ০: 

00101015298 810 10121150619 ০৪1160 1%75/6229) 11101 15 0105 171001 

০0110106191) 01 0155 11016 17128707-7-217 00106 6 01010185 010061 

00৩ 7800820 501505 0£ 7061015 রি 



যাক্ষধানী ছিল। এখনও এখানে তাজ, খা মসনদ-ই-আলার 
মসজিদ, ও অন্যান্য শ্মতিচিন্ধ বর্তমান। 

হিজলীর মস্জিদ-ই-আলা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত এঁতিহাসিকগণ 
অনেক ভ্রম করিয়া আসিতেছেন। এই মস্নদ-ই-আলার প্রকৃত 

হিজলীর মস্নদ-ই-আলা নাম ও আবিরাবকাল উভয় বিষয়েই 

সন্বন্ধে এতিছালিক শ্রম ব্বদ্েশীয়ও বিদেশীয়ও ইতিবৃত্ত লেখকগণ 
নানারূপ জ্রম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

ছিজলীর মস্নদূ-ই-আলার সর্ব প্রথম বিবরণ বোধ হয়-.১৮১২ 
প্রীষ্টান্দের ওর! অক্টোবর তারিখে সদর বোর্ড, অব. রেভিনিউর নিকট 
নি হিজলীর % ানীত্তন কালেক্টর শ্ত্রীযুক্ত 

ক্রোম্লীন্ (0:922551:2.) সাহেবের একখানি 

পত্রে প্রকাশিত হয় । যতদুর জানা যায়,_ইংরাজদের সরকারী কাগজ- 
পঞ্জ বা ইতিহাসাদিতে ইছার পূর্বে হিজল্গীর মস্ন্দ-ই-আলা সম্বন্ধে 
ফোনও বিবরণ দৃষ্ট হয় না। ক্রোম্লীন্ সাহেব হিজলীর মসজিদের 
থাম বা সেবকের মিকট হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

পত্রখানির মর্ম এই :-- 
*. বৈদেশিকগণের স্ব স্ব ভাষান্ুলভ উচ্চারণবৈশিষ্ট্যের জন্য ভীহাদিগেব 

ধস্থাদিতে হিজলী নামের ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিলক্ষিত হয়, _বথ1--গ্যাস টন্ডি 
[18111 ) ডি ব্যাবে।, পাচ্চ1 ও ডি লেট-_408513 ) ম্যান রিকৃ-417£611ঠ2 

ক্রোমোয়সী-4.0851$79 $ ত্যান ডেন ক্রকৃ-17118611 ) ক্ল্যাভেন্-5:186117 

র্যা্ফ ফীচ.-4,:1৩11 : জর্জ হিবোণ-.০086]$ ) বৌবী-[:181196; ওয়ারেন 
ও উভ --12165115 ) হেজেস$ রেণেল্, অর্ধ. ও সেটন কার--1718৩1৩5 

লং ও হ্যামিপ্টন--1118511 7  চার্ণক-7308155 £ ১৭০৩ সালের 
নাবিকিগের মানচিত্রে-£:6৫8৩116) থ্্যাপ্ট -চ3808516৩ ) ই য়ার্ট ₹-17715166 
ইত্যাদি---50807-70690% ও, ০, 8288৩118772 20882 
075৮/26? £. 797 প্রভৃতি জুষ্ব্য। 

হিজল জেলা ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার সহিত মংযুক্ত হয়। 
0৩ 0১০ 01067208650 151 560৮ , 1834. 
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“ক্জিলীতে মস্নদৃনই-আনী শাহ, অত্যন্ত সপ্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 
তাহার জ্যেষ্টভ্রাত৷ সিকন্দর পালোয়ান্ বিলায়তীঞ্ ৯১২ ও $৫২সালের 
(শ্রীষ্টাৰ ১৫৭৫ ও ১৫৪৫) মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র হিজলী জেলা বিজিত 
করিয়া তাহার ভ্রাতাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। কারণ তিনি 
ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন,স্মযুদ্ধবিষ্ভায় তাহার পারদণিতা৷ ছিল না। 
তাহার পুজ বাহাছুর খ! রাজশক্তির সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্বক বিলায়তী 
৯৬৩ সালে ( ১৫৫৬ শ্রীষ্টাব্দ ) এই জেলার রাজপদে ঃপ্রতিচিত হুন। 
ভীমসেন মহাপান্তর নামক তাহার এক দেওয়ান্ ছিলেন,--তিনি তীহার 
পিতার সময় হইতে এই কার্য করিতেন। এই ব্যক্তির কৃষ্ণ পণ্ড 

নামক জনৈক ত্রাক্মণ পাচক এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক নামক 'জনৈক 

সরকার ছিল। তীমসেন মহাপাত্র বৃদ্ধ বয়দে তাহার লমুদয় পরিবান্- 
বর্গের সহিত বাহরিমুঠার একটা পুষ্বরিণীতে নিমজ্জিত হইয়। প্রাণত্যাগ 
করেন বলিয়া কথিত আছে । তাহার মৃত্যুর প্র এই কৃষ্ণ পণ্ডা ও 
ঈশ্বরী পট্টনায়ক মস্ন্দু আলীর জামাতার সহিত যড়যন্ত্র করিয়া' রাজার 
নিকট বাহাছুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন । বাহাঘ্বর এই 
সুত্রে বিলায়তী ৯৭৭ সালে ( ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ) কারার্দ্ধ হইলে জাইল্ 
খা! হিজলীর আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু বাাছুর কারামুক্ত হুইয়। 
স্বক্ষমতায় পুনরুদ্ধার পূর্বক বিলায়তী ৯৮ সালে ( ১৫৭৩ শ্রীষ্টাব্ৰ ) 
জাইর্কে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ৯৯০ সালে ( ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) 

বাহাছরের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণ পণ্ড ও ঈশ্বরী পষ্টনায়ক স্ব স্ব প্রভাবে 
রাজার নিকট কতকগুলি পরগণার জমিদারী লাভ করেন। এইগুলি 

বর্তমান জলামুঠ। ও মাজনামুঠার জমিদারীভুক্ত ।” ? 
* বিলায়তী বা আমল্সী সন উড়িয্যায় প্রচলিত ; ভাত্রমাসে নববর্ারভ হয়, 

ইহার তারিখ বাঙ্গাল! তারিখের একদিন অগ্রগামী । 
1 029210201511125 (006 001160692 ০0171056165) 1501 ৫৪5৫ 
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উদ্ভরকালে এই কাছিনী কেহ অধিকঙ্গ--ফোছধা একটু পাররিধস্তিত- 
ভাবে স্ব গ্ব লিখিত ইতিহাসে স্থান দিয়াছেন । পেদিনীপ্লুরের কালেই 
ভ্রীদৃক্ত বেলী পাহেব ( ঘর. ড. 2৩1৬৭. ৪0. ) উপয়োজ্ত আর্খযান 

টিন ০পরািও 
বিবরণ অতিরিক্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন ;---বথা।,- 

সম্রাট. রাজবপ্রদান ও বশ্যতা ত্বীকারের জন্য 
মস্্মদ্-ই-আঙলার নিকট লোক প্রেরণ করিলে সিকন্দর শাহ. সমস্ত 

জ্লোককে বলেন--ঘদি তাহারা! তাহাদের ছাগলকে তাহারই প্রক্রিয়া 
অঞ্টুষার়্ী আছায় করাইতে পায়ে, তবে তীহার রাজন্বপ্রদানে বা 

বন্টতীম্বীকারে আপস্তি নাই। অভ্্রাটের লোকগণ ইহাতে সম্মত হইলে 
তিনি একটি খৃহত ও উচ্চ বৃক্ষেক্ন শাখ। অবনমিত করিয়। ছাগলের 

মুখের নিকট আহারার্থ ধরেন । ইহ! দেখিয়া সম্রাটের লোকগণ মস্নদ্- 
ই-আলাকে গ্বাধীন. হ্বীকার করিয়। প্রত্যাবর্তন করেন। সিকন্দর 
কিস্মং শিবপুর ও কিস্মৎ পটাশপুর নামক ছইটি পরগণা মারাঠাদিগের 
নিকট বিজিত করিয়া! ভ্রাতুরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন বলিয়া কধিত 

আছে।ক বেলী সাহেব মস্নদ্ই-আলার মসজিদের লোকগণের 
নিকট শুনিয়াছিলেন-্-তিনি একটা পাহাড়ের (:00:) উপর হইতে 
সযুদ্ডে বম্পপ্রর্দানে প্রাণত্যাগ করেন। 

* এই উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। নঘাব আলীবর্দিখার সময়ে ১৭৪১ 
খীষ্টান্বে মারাঠার! নাগপুরের ভোস লেরাজার দেওয়ান ভাক্করপত্ডিতের নেতৃত্বে 
টঞ্জিশ সহত্র অশ্বারোছিসহ সর্বপ্রথম বজদেশে আবিভূতি হয়। মিঃ বেলীর 
উক্তি অনুসারে সিকন্দর ১৫৫৬ ত্রীষ্টাবের পূর্বের ব্যক্তি; কিন্তু মারাঠারা ছইশত 

বৎসর পরে € ১৭৫১ খ্রষ্টাঞ্বে) পটাশপুর অধিকার করিয়াছিল। এমন কি, 
প্রার্ডক সময়ে মারাঠার! উড়িব্যায় পদার্গপপই করে নাই,--পটাশপুর দখল ত 
দুরের কথ।। 

১৬, হিন্নইন্জ। 



ছাণ্টার ও রকৃম্যান্ সাহেব মিঃ বেলীর উক্তিরই অবিকল অনুবর্তন 
করিয়াছেন ।% ইস্পিরীয়াল্ গেজেটায়ার ও উইল্সন্ সাহেবের এঁতি- 
হাসিক কাহিনীতে এই বৃত্বাস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে । ৭ “গোৌঁড়ের 
ইতিহাস” জীঘূক্ত নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি পুশ্তকে 
মস্নদৃ-ই-আল। সম্বন্ধীয়, মিঃ বেলীর এই কাহিনীই আলোচিত 
হইয়াছে । ! ইত্যাদি। 

তারপর বশোহরের ব্বপামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের সহিত হিজলীর 

ইসাখ | মস্নদ্-আলী নামক কোনও ব্যক্তির যুদ্ধবিবরণ ৬/রামরাম 
রী বন্থু মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য-চগ্রিত্র' গ্রন্থে 

এ তি উল্লিখিত আছে,__“রূপবন্থু নামে একজন রাজা 
বসস্তরায়ের নিতাস্ত অন্তরঙ্গ তিহু অস্তঃকরণে 

বিবেচনা করিলে যে কয়েদি বালকের দিগের উদ্ধারের পথ কিছু দেখি 
না বিন! রাজার পাগড়ী বদল বন্ধু দক্ষিণ দেশীয় রাজ! ঈছ! খ'! মছন্দরী 

তাহার নিকট যাত্রা করিয়া সকল বৃত্তস্ত আনুপূর্বক কহিলেন মহন্দরী 
থেদাস্থিত হুইয়া বিস্তর আশ্বাসিয়া থালাসের চেষ্টা করিতে প্রবর্ত 
হইল ।” $ 
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£ গোড়ের ইতিহাস-_( নবাবী আমল ), রজনীকান্ত চক্রবর্তী--১২১ পৃঃ ; 
প্রতাপাদিত্য। ১২৩ পৃঃ । 

$ গ্রতাপাধিত্য-সাহিত্যপরিষদ গ্রস্থাবলী। এই ঈছাথ। বিক্রমপুর 
তাট্টির জমিদার । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ছিজলী দ্বীপের আধুনিকতা 

বর্তমান হিজলী বা নিজকস্বা গ্রাদে তাজখী মস্নদ্-ই-আলার 
মস্জিদাদি প্রতিঠিত আছে। ইহার দক্ষিগাংশে ম্যান্রিক বর্গিত প্রায় নয় 

ষোড়শ শতাবীতে মাইল স্থান সমুদ্রগর্ভগত হইয়াছে, * এততসহ 

হিলী হ্বীপেব অবস্থা! হিজলী রাজধানীর প্রায় সমুদয় অংশ লুপ্ত 
হইয়াছে । বঙ্গোপসাগরের বা ভাগীরথীর 

মোহানার ঠিক তীরদেশেই তাজ খা মস্নদূ-ই-আলার স্মৃতির একমাত্র 
ক্ষীণ রশ্মি তাহার সংস্থাপিত মস্জিদ্টী বর্তমান । এই হিজলী গ্রামের 
কতকা'শ অরণ্যসংকুল এবং অক্রালিকার ভগ্মাবশেষ ও ইষ্উকরাশিতে 
পরিপূর্ণ । হিজলী দ্বীপের জীবন-নাট্য অতি সংক্ষিপ্ত; প্রায় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ভূত হইয়া--অচিরেই নগরী ও রাজধানীর 
যৌবনস্রী সন্তোগ করিয়া প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ অষ্টাদশ 
শতাবীতেই ইহার শ্রীসম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছিল ) ণ' সমুদ্রের বুডুক্ষু তর 
আবার হিজলীকে ক্রীড়াভূমি করিয়া তুলিয়াছিল । পোতুগিজ ও মগদন্থ্য- 
দিগের অত্যাচারে হিজলীরাজধানীর ক্ষীণ অবশেষ জনশৃহ্ হইয়া পড়ে । 

১৫০৫ স্রীষ্টান্দে তাজ খা বংশকর্তৃক অধ্যুষিত হইবার প্রীয় একশত 
বৎসর পূর্বে কস্বাহিজলী নামক শহর যে কেবল ধীবর-পল্লী ও 

* এই নয় মাইলের কতকাংশ সমুক্রতীরবর্তা চর ভূমি হইতে পারে, কারণ 
এই চরের নিকটে ম্যান্রিক্ উঠিয়াছিলেন। 

সপ্তদশ শতার্ধীর শেষভাগে জব চার্কের হ্জলী-অভিযান সময়ে ও 

(১৬৮৭-৮৮) হিজলী আদ্রতার জন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়। পরিত্যক্ত হইতে আরম 

হইয়াছিল । এই সময় বাহাছর খার পতনের পর ২৬ বখৎগয় মাত্র হইলেও 
তখন ইহার সে শোভাসম্পদ্ ছিল না। ড/1190215 2271) 4%%218 ০7 876 
7715879) £82%85% 50/ £9 £2 10-121 



জরশ্যভূমি ছিল---তাহা ফার্সী হস্তলিপিতৈ উত্ত রহিয়াছে । অগ্ঠগ্র 
ইহার সমর্থক বিবরণ পাওয়া ধায়? প্লামপুর রাজ্যের নবাবের লাইজে- 
রীতে-রক্ষিত 'মরকং-ই-হাসান' নামক হম্তলিখিত ফার্সী গ্রন্থে উক্ত 
আছে “ঘ, ১৬৬০ শ্রীষ্টাঝে হিজলীর জমিদার বাহাছ্বর বিদ্রোহী হইলে 

উড়িস্তার শাসনকর্তা খান্ই-দৌরাণ, হিজলী জলাড়ূমি বলিয়া পখঘাট 
সম্পূর্ণ শুফ না হওয়৷ পর্যস্ত হিজলীতে যুদ্ধাভিযান স্থগিত ধ্াখিয়া- 

ছিলেন ।* মুতরাং ইহার দেড়শত বৎসর পূর্বে যে হিজলীর অবস্থা আরও 
মন্দ ছিল তাহা বলা বাছল্য মাত্র ৷ ৭ প্রত্যুতপক্ষে হিজলী ভাগীরখীর 

পঙ্গিতে বন্বীপ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে মনুষ্যবাসোপযোগী ও 

স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল । 

ডি ব্যারোর মানচিত্রে (১৫৫৩) বর্তমান কস্বাহিজলী পরগণা স্থানে 

একটী দ্বীপ উৎপন্ন হইতেছে ইহাই স্ুচিত হইয়াছে । ব্লেভের মানচিত্রে 

( ১৬৯০ ) হিজলী স্বীপাকারে অঙ্কিত দৃ হয়। ভ্যাণ্ডেন্ক্রক্ (প্রায় 

সমসাময়িক মানি টা) রাঃ (১৮৮৪1 রনিছিতে হিজলা এ ও থেজুরী ছুইটা স্বতন্ত্র ত্বীপরূপে চিহ্নিত 
আছে। ১৬৮২ শ্রীষ্টাবধের জর্জ হিয়োণের 

ক 51005 00151 25151110515 15100160226 056 0001961% 9£ 
1111111 15 1107 ০0ড51:50 10 10110 210 ০.5: 2110 1106 0 
91988.0 06 08:5211, ৪৮61) 0০০9-50101615 08] 1109 (196156 11. 
41 2, 01055 15510 (10৩ 1092905০015 815011005 105001205 ৫15 
28911, 075 ০9,0899150 810010,195 0052150.”৮ )* টব. 99:1855 

498%7865 £% 11287571762) 2206. 

50505 10 1288151)5 191105 ০৫ [73105৩১ 210119605 ০9105৫ 

89৮৮, 85 06125 10 ৪, 5৪৮ 0916 300150৮ ৮০ 005 ০৮৩1০৫০1128 

০? 015 2৫5.5 015065 4679989, 7667 2১9০7, ০০৫, 5১ £০ 829, 

$ 3016750281৮ ০£ 00৩ 08011 5 2 005 

06047276520 4০০০%%2 ০7286 00%%87165 10%%4 2/6 520 0 

7398247 5 82199205 

হি-ম-ই-আ। হন 



সার্চিজেও এটু ছইটা সী পরই, বর্তমান দেখা য়ায়।* ১৭৭৯ 

শ্ীযান্জের নাবিকের মানচিজে পাই ছুইটা দ্বীপ ত্যাক্কিত আছে। ৭ ১৭৬৯ 
বী্টাব্দের হইট.চাচে'র $ এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বোপ্টের মানচিত্রে $ 
এই ছুইটা দ্বীপের অবস্থান দৃষ্ট হয়। একটি ক্ষুজ নদীন্বারা এই ত্বীপ- 
বয় স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল ।॥ যাহ হউক, ১৫৫৩ গ্রীপ্টাজে যে 
্বীপের উৎপতি স্থচিত হয়,--১৫০৫ প্রীষ্টাব্ডে তাহা মহ্ষ্যবাষোপযোগী 

ছিল না ইভা সহজেই সিদ্ধাস্ত হয় । বর্তমানকালে হিজঙলীর দক্ষিণা ংশে 
তাগীরত্থীর মোহানার নিকট বঙ্গোপসাগরের গর্ভে এক নুবৃহৎ চর 
উৎপন্ন হইতেছে, ইতিমধ্যে ইহাতে বৃক্ষাদিও জদ্মিয়াছে ; অদৃর ভবিষ্যতে 
যে উহ মনুস্তবাসোপযোগী হইয়া স্থলভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইবে 
ও বঙ্গদেশের আয়তনবৃদ্ধি করিবে তাহা বেশ মনে হয়। স্বৃদ্ুর এঁতি- 
হাসিক যুগে বঙ্লোপসাগর তাত্রলিগ্ত বা তমলুকের সঙ্পিহিত ছিল 71 

গ 5 01581 06 (০5185 10765191০৫6 40৮৮, 81175195 €০ 

[78015 120 0156 885 01 89613£917 11) 26726510127, ০ 2 

400970085. 

1 24%772075 70৮. 02268227) £, 9. 

1 ড12160100101075 112 ০: 3928591 9722 2.000951 5015৬, 

£519:900০50. 0/ (৮৪0009111 016151116 10 90156501: (11912) 

0809, ০৪10069, 11025, 1866. 

$:12457157076 206, 0222/£267) 4. 9. 

॥ ইহাই বর্তমান কুঞ্জপুর খাল। *6 78009101521 আও 
(00610 2. 066 10105051687 19201) 00208108651 00 ০% 7:889311 

21001713002 11010. 1020 19100. ড115025 2210 44545 ০০%. 2, 

£7 109, «-0095521015 6805 2091 91019৬5 0055 135 ০0:10 ০916 

1919310 11101) 1090৩ 1711201 22 1519100 4০ 2১ 75122650015 

28762726207 ০% 89 7090) 274 988218765০7 5157772207৩ £, 6. 

+ প্রাচীনকালে তমনুকের সমুন্জর-সহ্নিধি সন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া. যায়। 
পালি-মহাবংশ পাঠে জান বায় যে, ৩০৭ পূর্ব প্রীষঠান্দে সমুক্রতীরম্বতাঁ তমনৃক 

হ্চ হিনমই-। 



পয়ে ছেসাত়ে এইরূপ স্বীপাবলী গঠিত হইয়া মহিষাদল, গুমগড়, 
দোরো, কেওড়ামাল ও হিজলী পরগণার স্ষ্টি করিয়াছে । এই তত্বীপ- 
গুলিকে দেশভাগ হইতে বিচ্ছিন্কারক জলোতের আভাস এখনও 

নদী বা খালরূপে বর্তমান রহিয়াছে । এখন তাত্লিপ্ত বা তমলুর সমুদ্র 
হইতে বহুদৃর ব্যবধানে অবস্থিত । আমর! মস্নদ-ই-আল। সম্বন্ধীয় যে 
ফার্সী হত্তলিপির কথা ইতঃপুর্বে আলোচন। করিয়াছি,_-তাহাতে 
দেখা যায়ঃ যে প্রথম মস্নদূ-ই-আলার পিতামহ রহমত ( ইখতিয়ার 

খা) ভ্রাতার ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া গুমগড়ে * সমুদ্রের ধারে উপস্থিত 

হন। গুমগড় পরগণ! হিজলী পরগণার অনুর-উত্তরবর্তী ; ইহাদ্ধারা 

স্পষ্টই প্রতীতি হয়, হিজলী দ্বীপ বা পরগণ। সে সময় বঙ্গোপসাগরের 
চর মাত্র ছিল, এবং গুমগড় পরগণ! দেশভাগের সর্বশেষ প্রান্ত অর্থাৎ 

বঙ্লোপসাগরের কৃলবর্তাঁ ভাগীরথীর মোহনামুখে অবস্থিত ছিল । তখনও 
( ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ) হিজলী মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়া 

উঠে নাই। 

বন্বর হইতে অর্ণবপোতে মহ!বোধিদ্রমের শাখ। বুদ্ধ গয়া হইতে আনীত হুইয়া 
মিংহলে প্রেরিত হয়। ইউয়ান্ চুয়াং বলিয়াছেন, “তাস্রলিগ্ড রাজ্যের তটভূমি 
সমুঞ্জের সহিত মিলিত,__বস্তুতঃ তাত্রলিপ্ত উপদসাগরের তীরে অবস্থিত।” 
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, প্প্রাচীন ভারত*, ২৮৪ পৃঃ। ফা-হিয়ানের ভ্রমণবৃত্তাস্তে জানা 

যায়, তাস্ত্রলিপ্ত সমুস্্রতীরবর্তা, ও একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত ছিল। ইহার 
দক্ষিণে ও বামে শতাধিক স্থুত্র ্ ষুন্্ দ্বীপপুঞ্জ বর্তমান ছিল। 

* গুমগড় -গুপ্তগড় 1? রহমতের পলায়ন দ্বারা আত্মগোপনের সহিত 

গুমগড়' নামের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না! বিবেচ্য । গুমগড়ে কোনও রূপ গড় 

অর্থাৎ পরিখা প্রাকারাদি বেষ্টিত স্থানের অস্তিত্ব দেখা যায় না। 'গুম্ধর” ( গুপ্ত 
গৃহ ) হুইতে ইহার উত্তব কি ন| কে জানে | গুমগড়ে গড়বেড়িয়া! ও গড়চক্র- 
বেড়িয়! নামক ছইটা গ্রাম দৃষ্ট হয় ;--গড়চক্রবেড়িয়া গড়ের ভায় বীশ-্দল 
বেষ্টিত। 

হি"ম-ই-আ! ১ 



১২০৫ হ্রীষ্টাকে মস্নদূ-ই-আলার হিজলীতে আবির্ভাব-কল্পনার 
আরও একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে,-- 

মালছেঠির৷ দণ্পাট প্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে & আমরা জানিতে 
পারি-_স্ভ্রীচেতগ্ছের প্রিয় শিষ্যু রামানন্দ রায়ের ভাত! ও ভষানন্দ রায়ের 
পুত্র গোপীনাথ পষ্টনায়ক মালজেঠিয়৷ দণ্ডপাটের শাসনকর্তা ছিলেন। 
“আইন-ই-আকৃবরী'তেণ' উক্ত জলেশ্বরে সরকারের অস্তভূর্তি মালজেঠিয়া 
মহালের কতকাংশই তদানীন্তন হিজলী |; গোপীনাথ ছুই লক্ষ কাহন 

কড়ি 8 বাকি রাজন্বের জন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় শিশ্যবর্গের চেষ্টায় 

তিনি পরিজ্রাণ পাইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত হন ! উড়িস্যার হ্ুর্যবংশীয় 
প্রথম রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ১১৯৭ শ্রীষ্টার্খ হইতে ১৫৪৯ শ্রীষ্টাব 

* "গোপীনাথ পষ্টনায়ক রাম রায়ের তাই। সবকাল হয় সেই রাজবিষয়ী তাই ॥ 

মালজাঠ। দণ্ড পাঠে তার অধিকার। সাধি পড়ি আনি ভ্ব্য দিলরাজদার॥ 

ছুই লক্ষ কাহুন তার ঠাই বাকি হৈল। ছু'লক্ষ কাহন কড়ি রাজ! ত' মাগিল ॥ 
ঙী ১৬ ৪ নাঃ মি ০ 

কৌড়ি নাহি দিবে এই ঘোড়। ছস্ম করি। আজ্ঞ। কর চাঙে চঢাইয়। লই কৌড়ি॥” 
শ্রীচৈতস্ত চরিতামুত-_অস্তলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ । 

11911650444) 179 £. 149. 

1 7 4.9. 9.১ 1900, £. 186. 
“৮006 1091021 0£ 112111)205 ড/15101) 70101991919 

30081100001. 026 11552139101 6০ 015 179011091০6 ০911691 

(10910901103 51061 111 1106 4210-1 10021857 21722707520 

0226856% £, 188. 
£]812101117969, 01 119111169--001610125 ০6 1711111, 005 0506 

010 0105 962,৮0085£ ০ 11101197015 0108) 0116 11011) ০4 015 
[9,511 31551 60 015 20011912590”, এ.4.19-85 1915, 2. 54. 

8 এশিয়ার দক্ষিণাংশ এবং আফ্রিকার কোনও কোনও প্রদেশে মুস্জার়ূপে 

কড়ির ব্যবহার ছিল। এদেশে পুবেরাজকর প্রদান ও ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে 

কড়ি প্রচলিত হইত । 

৩০ ছি-ম-ই-আ। 



পর্যন্ত রাজদ্ব করেন। * সুতরাং এতদ্বারা যোড়গ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
পর্যন্ত মুসলমান কর্তূ ক এ প্রদেশ বিজিত হয় নাই-__ইহা বেশ সিদ্ধাস্ত 
কর! যায়। ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় শুলেমান, কর্রাণীর 
সেনাপতি কালাপাহাড় ১৫৬৮ শ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার তদানীস্তন হিন্দুরাজা 
মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়! এই প্রদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠিত করেন । ৭" ইহার পূর্বে উড়িষ্যায় মুসলমান সংশ্রব ছিল না । 
মুকুন্দদেবের রাজ্য উত্তর দিকে ত্রেবেণী পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। নুতর।ং 
উড়িষ্যার অন্তভূক্ত হিজলীতে ১৫৬৮ খ্রীষটাব্ডের পূর্বে কোনও মুসলমান 
রাজ্য স্থাপিত হওয়া অতীব অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় । 

* বাঙ্গালার ইতিহাস-_২য় ভাগ, শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১৯ পৃঃ । 
1 1, 4 9, 9.5 010 591159) ০, 1515 1900, 2816 15 2. 186. 

(, “রক্ষিণপশ্চিমে ময়ূরভক্জ প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের কথ। দুরে থাকুক, 
মেদিলীপুরের কিয়দংশ ও হিজলী বহুকাল উড়িব্যার হিন্দুরাজার অধিকারভূক্ত 
ছিল। পাঠান শাসনের শেষ দশায় জুলেমান কররাণীর সমষে কালাপাহাড়ের 
কুৃতিত্বে উড়িষ্যার সহিত এই ভূভাগ পাঠান-অধিকারে আপিয়াছিল।”-_ 

মধ্যযুগে বাজালা- শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাষ, ১৯১ পৃঃ। 
1 ১৫৬৮ স্রীষটাব্দের পুরে পাঠানেরা! কয়েকবার উড়িব্য। আক্রমণের নিস্ফল 

চেষ্টা করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্ধীর প্রথমতাগে স্ল্তান্ গিয়াস্-উদ্দীন্ 
প্রথমতঃ উড়িয্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্ত এ আক্রমণ শুধু জুনে পর্যবসিত 
হইয়াছিল, (বাঙ্গালীর বল,-_-ত্রী রাজেন্্রলাল আচার্য, ১৩৬ পৃঃ )। ইহার ত্রিশ 
বখলর পরে ইভুঙ্দীন তোস্রল্ তোঘান, খ। উড়িয্যা আক্রমণ করিয়। পরাজিত 
হইয়াছিলেন (729272/--1825774- ০০1. 42, £, 198) ইহার কয়েক বৎসর 

পরে মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন, যু বক্ ছুইবার উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া! ছুইটি 
খণ্যুন্ধে জয়লাত করেন বটে, কিন্ত তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হুইরাছিলেন। 
চতুর্থ আক্রমণে ইখতিয়ার উদ্দীন, কর্তৃক উড়ি্যার রাজধানী অধিকারের বিষয় 
জান! বায় 09, &, 783). কিন্ত এ অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইহার পর 
মুগ্ীশ-উদ্দীদ, তোআজন্ (১২৭৮-৮২) উন্্গ, খ! (১৩২৪) ও শমস্-উদ্দীন, ইলিয়াস্ 
শাহ, (১৩৩৯-৫৮) কর্তৃক জাজনগর বা! উড়িস্য/! আক্রমণের অল্পবিস্তর বৃত্তান্ত 
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'ফা্সী হস্তলিপিস্ডে উত্ত হইয়াছে, তাজ, খা মঙ্না-ই-আলার 
কিতা পিতামহ রহ মৎ হিজল গাছের শ্রীচূর্ঘ দেখিয়া 
নি ালরানিনা নিজ রাজ্যের নাম “হিজলী' ফাখিয়াছিলেন । 
হিজল গাছ হইতে হিজলীর নামকরণ সম্ভব হইতে পায়ে ;*% কিন্ত 
ইহা জনপ্রবাদ । রহম বা ইখতিয়ার খাঁর রাজদের পূর্বেও ইহার 
“হিজলী? নামের পরিচয় পাওয়। যায় । অবশ্য এই হিজলী কেবঙ্গমাত্র 
“হিজলী দ্বীপকে' বুঝাইত না, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পূর্ব 
অংশকে হিজলী বলা হইত । র্যাল্ফফীচ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হিজলীর 

নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ভ্রমনকাহিনীতে উক্ত হইয়াছে-_ 
“পোটো! পিকৃইনো ণ' হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে “অঞ্জেলি' (হিজলি) 
নামক পোতাশ্রয় আছে ;--ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত । ইহা একটি স্বতন্ত্র 

ক্নাজ্য ছিল, এবং এই রাজ্যের নরপতি বৈদেশিকগণের প্রতি বিশেষ 
সদয় ব্যবহার করিতেন। পরে ইহা নিকঠবর্তা পাঠান রাজ কর্তৃক 

পাওয়া যায় (21750%9 29601) ০/1%72, ০০%- ৫, 2. £127 রাখালবাবুর 

বাঙ্গলার ইতিহাস-_২য়, ৯৭ পৃঃ) 7825-558120105 7899) 1  ১৬শ 

শতাব্দীর প্রথমতাগে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুশেন শাহ্ কর্তৃক 
উড়িষ্যার সীমান্ত ভগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা! আক্রান্ত ও অন্নকালের জন্য 
অধিকৃত হইয়াছিল বটে,-_কিন্ত দামোদরের উত্তরে মুসলমানেরা গমন করেন 
নাই (76777207677, 022688967,) £%, 21-227 06 ঘ016515 

0৮459, ০7, £, £. 10) এঁতিহাসিক ৬রজনীকাস্ত চক্রবর্তী বলেন-_ 

হুশেনশাহ, উড়িষ্য। আক্রমণ করিয়। বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই 

( গোঁড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)। 
গ 0 ০7855121590 10012109815 0010 15101 1781112 15 

5910 (0 6210৩ 165 119,006. ৮ 115905 2749 41515205০00 8%6 

1787157) £% 7027821, ০০1, 8, %. 105. কিন্ত বর্তমান সময়ে হিলীতে 
হিজল গাছ দেখ! যায় না । 

1 পোতু্দীজের! হুগলীকে “পোর্ট! পিকুইনে।' অর্থাৎ ক্ষুঙ বন্দর এনং 
চষ্টথ্রা্কে 'পোর্টে! গ্রাণ্ডো? ব! বৃহত্বন্ছর বলিত । 
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অধিষ্কৃত হয়। ইহ অধিক দিন পাঠানয়াজের অধিকারভুত্ত ছিঙ্গ মন! ; 
কারণ ইহা! আগ্রা, দিল্লী ও কাকের অধিপতি জেঙ্গালুচ্দিন আকবয়ের 
অধীনন্থ হয় ।” ** ফীচেয়ও পূর্বে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমসাময়িক ভ্রমণকারী 
ভি ব্যায়োক্প কাছিনীতে হিজলীর নাম পাওয়া যায় । ণ' ১৫৬৩ গ্রষ্টাব্ে 
অস্কিত গ্যাসউন্ডীর মানচিত্রে হিজলী আছে। বৃষরাম দাসের 

'রায়মঙল' প্রভৃতি পুঁথিতে আছে,--মুকুট রায়ের সেনাপতি সুল্দরবনের 

শাসনকর্তা দক্ষিণ রায়ের সহিত বড়খীন, গাজির যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে 

হিজলী হইতে সৈন্য সংগৃহীত হুইয়াছিল। এতত্যতীত ১৬শ শতাবীর 
কবিকষ্কণ মুকুল্দরামের ণচণ্তীতে” হিজলীর নাম দৃষ্ট হয় এই সমস্ত 

*. থয, [70:92 ১1655 27727 78207, 14021902, 022, 

1899, ?%. 113-114. 

1 %105 519 0৫ 01535 115519 (0010, 6115 13, 5106 ০0: (115 

(51721710) 11565 00 £জা০ 5001055 10 076 0095 ০0৫ 01921, 21904 

15 158£05 0855906 2110. 221 20 9106005 0:18 00 19 05665, 

1175 11551 2০ 005. 27056 10010115115 06 0055০ 80005 15 

০91160 0271911119. 2110 (1115 11551 01501191555 21700 11119011015 

16212) 01 0116 (5912555 1061৮75510 (115 7০ 1১19069 091150. 4125511 

2710 110112109. 10 20001 22 0651555.৮ 72703 1. 27০, 

প্রাচীন সংস্কত ভৌগোলিক গ্রন্থ 'দিখ্িজয়প্রকাশে” হিজলী “হৈজল' বলিয়।! 
কথিত হইয়াছে, _যথ! 'মণ্ডলঘট্ দক্ষিণেচ হজলস্য চন্থ্যত্তরে। তাত্রলিপাখ্য 

দেশশ্চ বণিজানাং নিবাসভ,ঃ॥ ৪৪" এই পুস্তক কবিরাম কর্তৃক অষ্টাদশ 
শতাবীতে লিখিত হইলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর “দেশাবলীবিবৃতি প্ররস্ৃতি 
পুস্তকাবলম্বনে সঙ্কলিত। «দেশাবলীবিবুৃতি'তে হিজলী 'হিজ্জল্' নামে উক্ত 

আছে বলিয়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধু মহাশয়ের নিকট 

শুনিয়াছি। “বিশ্বকোষে হিজলী-প্রসঙ্গে তিনি তাহাই লিখিয়াছেন। বিগ্যাপতির 

“দেশাবলীবিবৃতি'র সময় ১৪৯৬ বা ১৪০৭ ত্রীষ্টাবৰ, এবং পরবর্তা জগমোহনের 

“দেশীবলীবিধৃতি' সপ্তদশ শতান্ধীর মধ্যভাগে লিখিত (সাহিত্য, ১৩২৭, 
অগ্রহায়ণ )। কোন. 'দেশাবলীবিবৃতি'তে হিজ্জল্ আছে জানিতে পারি নাই। 
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ইখভিয়ারের রাজত্বের পূর্ববর্তী । হিজলীঘ্বীপ ব! বর্তমান কসবা হিজলী 
পর়গণার পশ্চিমা চাকলা বা জেলা ছিজলীয় সংলগ্ন সযুক্রোন্ধুত চর 
বলিয়৷ ইহার নামও “হিজলী” হইয়াছিল /--হয়ত” “ছিজলীর চড়া” নাম 
ক্রমে লোকবসবাসের যোগ্যতালাভের সহিত “হিজলীতে' পরিণত 

হইয়াছে। : 

একটি গ্রাম্য কবির ব1 ফকিরের গানে এই সত্যই ইঙ্গিত 
করিতেছে-_- 

হিজলীর বন্দিব তাজ খা মছন্দলি। 

পেকাম্বর মোকান করিল যার হেটে 

ফর্জন্দ পয়দা লৈল কেউটালের পেটে । 
নাম তার তাজ খা থুই পেকাচ্ছর 
অধিকার দিল তার দরিয়া ডফর। 

জমি হেতু দরিয়াকে হুকুম করিল 
দশ যোজন দরিয়া হুকুমে প|ছু হৈল। 
পাতশাই পুত্রে দিয়া গেল! পেকাম্বর 1” 

( শ্বকুমার সেনের “মধাযুগের বাংল! ও বাঙ্গালী”তে উদ্ধৃত )। 

৩৪ হি-ম-ই'আ। 



তৃতীয় অধ্যায় 

তাজ, খা মস্নদূ-ই-আল! বংশের পূর্ববর্তী 

হিজলীর রাজগণ 

হিজলীর রাজাগণের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। 

মস্নদ -ই-আলা বংশের পূর্ববর্তী হিজলীর যে সমস্ত রাজাগপের পরিচয় 

আমরা নানা সুত্রে জানিতে পারিয়াছি, এই অধ্যায়ে তাহাদিগের উল্লেখ 

করিব। এই সমস্ত রাজা সম্বন্ধে আলোচনা! তাজ, খী মসনদংই- 

আলার রাজত্বের আমাদিগের নিরূপিত সময়ের সতাতাই সমর্থন করিবে । 

আলোচ্য হিজলী রাজগণের রাজত্বকাল সম্যক জানা যায় নাই, এজন্য 

কোনও থ্রীষ্টাব্ের ঘটনা'বিশেষের সহিত তহাদিগের রাজত্ব এ সময়ের 

নিকটবর্তী কয়েক বগুসর ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ধরিয়াছি। 
পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তা তদীয় “গৌড়ের ইতিহাস” দ্বিতীয় খণ্ড 

লিখিয়াছেন, বাঙ্গালার স্থলতান “সিকদ্দর 

সসৈম্তে হিজল্গী আক্রমণ করিয়া পরাজিত 

হয়! ফিরিয়া আসিয়াছিলেন । তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা 

রাজত্ব করিয়াছিলেন ।%” সিকন্দর্ শাহ ১৩৫৯ হইতে ১৩৯০ খীীব্দ 

পর্যন্ত ব্দেশে রাজত্ব করেন; সুত্তরাং এই ঘটনা এই সময়ের মধ্যে 

যে কোনও খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল মনে করিতে হয় । এই হরিদাস কে 

জানা যায় না। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে র)ল্ফ, ফীচের বর্ণনায় জানা যায়, 

রাজ। হরিদাস 

* গৌঁড়ের ইতিহাস, ২য় খও,-৬* পৃঃ? এই হরিদাস সম্ধীয় বিবরণের 

প্রামানিক জানা যায় না। 



পাঠান অধিকারের পূর্বে উড়িত্তার অন্তর্গত ছিজলী খ্বতন্ত্ রাজ্য ছিল 1৪ 
সম্ভবতঃ হয়িদাস হিজলীর, অহ্থতম হ্বাধীন রাজা । মাহিস্তগণ তাহাদের 
সামাজিক পুস্তকে ইহাকে ব্বসম্প্রদায়স্থ সুজামুঠা রাজবংশের আদি 
পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।ণ' ইহাদের মতে হরিচর়ণ দাস 
ছিজলীর আদি রাজা “মুকুন্দ দাস' হইতে একবিংশতিতম এবং সুজা মুঠা 
রাজবংশে বিংশ শতাববীর শেষ পর্যন্ত মুকুদ্দ দাসের বংশীয় ৩৬ জন 
রাজ! রাজত্ব করিয়াছেন “মাহিষ্য বিবৃতি”কার প্রতি এক শত 
বৎসরে তিন পুরুষ বংশবিস্তৃতি গণনা করিয়াছেন । এই গণনা 
এঁতিহাসিক সম্মত। সিকন্দরের আক্রমণকাল হইতে বিংশ শতাব্দী 

পর্যন্ত পাঁচ শত বগুসরে ১৫ জন রাজার রাজত্বক্রম এই মতই সমর্থন 
করে। তাহা হুইলে মুকুন্দ হইতে হরিচর়প দাস পর্যন্ত ২১ জম রাজার 
রাজত্বকাঙগ সাত শত বৎসর ধরা যাইতে গায়ে । এই হিলাবে 
“ছিজলীর রাজা মুকুদ্দ দাসে'র রাজত্ব আনুমানিক ৭*০ খ্রীষ্টাবে ব 
তম্নিকটবর্তাঁ কোন সময়ে সিদ্ধাস্ত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পযন্ত ৩৬শ রাজা গোলকেন্দ্রর সময় ? 
হইতে গণনা করিলেও মুকুল্দ দাসের রাজত্ব ঠিক প্রাগুক্ত সময়েই ঘটে । 
কিন্ত সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টম শতাব্দীতে ছিজলীর অস্তিত্ব 
কল্পনা করা যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান্ চুয়াং তাম্রলিপ্ত বা 
বর্তমান তমলুকে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণকাহিনী দৃষ্টে 
জাম। যায় সে সময়ে তসলুক নিয়ভূমি ও সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর ছিল। 
এঁ সময়ে আগত অন্যতম চৈনিক পরিত্রাজক ই-চিং (15518) এবং 

* 6৫10 23 2, 1:110500100 ০0: 105515 2120 006 18106 2 218 

71610. 00502108515) 806178105 16 ৮723 08152 05 005 2128 
০৫729092101) 95 (10511 205121000015 এ১:2060% 289123 
72121 24207 2. 115. 

1 আর্ধ প্রভা? ১১৩ পৃঃ ঠ মাহিষ্যিবিবৃতি, ২১৪ পৃঃঃ মাহিষ্য তত্ব-বারিধিঃ 

১৩৪ পৃঃ, প্রস্কৃতি। মাহিষ্যবিধৃতি; ৯৮ পৃঃ । 
£ গোলকেন্্র--১৮৭৩--১৮৮২ ত্রীষটান্ধ ১-আর্যপ্রতা, ১২৪ পৃঃ। 

৩& হিনম-ই-! 



ফোরিয়ামালী : ছই- লু' (8071,88) তসলুকেথ সমৃদ্রকূলফতিতারই 
সমর্থন করিয়াছেন । ধ্ীস্ীয় ষষ্ঠ শত্তাবীতে রচিত হিুপুরাণে তমলগুফের 
ঈম্ুদ্রকূলে অবস্থিতির বিষয় লিখিত আছে।* এখন কি ১২৭৬ 
রটে তাম্রলিপ্ত হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া 
গোপনে গিয়া তথাকার. নোদ্ধধর্ম সংস্কার করেন একথা কল্যাণী 
নগরের শিলালিপিতে স্পষ্ট করিয়। বল! আছে । ণ' স্ৃতরাং স্বপ্রাচীন 
তমলুক রাজ্যের পার্ববর্তী হিজলী রাজ্যে তখন সমুদ্র গর্ভেই নিহিত 
ছিল; পরবর্তী যুগে ভাগীরথীর পলিতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে 
এতন্তি্ রাজ! মুকুম্দ দাসের বংশলতাঁ-দৃষ্টে নবম রাজ। নিতাইচরণ 
দাস ও একাদশ রাজা বেচারাম দাসের নাম পাওয়া যায়। $ এক 

শতাব্দীতে তিন পুরুষ বংশ-বিস্তৃতি ধরিলে এই ছ্বইজন রাজার রাজত্ব- 
কাল দশম হইতে একাদশ শতাববীর মধ্যে ঘটে। কিন্ত “নিতাই, 
“বেচারাম' প্রভৃতি আধুনিক দেশজ ও বিকৃতি উচ্চারণজ নাম এই 

সুদূর যুগে প্রচলিত ছিল বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। “নিতাই” 
নামের স্গ্টি বোধ হয় শ্রীচৈতন্টীয়-যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ বা ষোড়শ 
শতাব্দীতে হইয়া! থাকিবে । কেহ কেহ বলেন, মাহিষ্যগণ ৮২২ 
শকার্ধে অর্থাৎ আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে আগমন করেন ।$ 

3, 35815 3477854 7২5০০ও ০7 ড/6889716 ১০+82, 9০1. 4, 

1 221. 220, 08201010020 8170-410152 02089171 ০) 17916 £ 

504. “-_তাত্রলিপ্তান্ সমুদ্রতটপুরীশ্চ দেব রক্ষিতে। রক্ষিষ্যতি,”-বিষুপুরাণ, 
৪র্থ অংশ, ২৪শ অধ্যায়। 

1+ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাধন, ৮ম বঙ্গ সাহিত্য 

সম্মেলন, সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ২১শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ; ২৫৬ পৃঃ। 
1৫ আর্য প্রতা, ১১৮ পৃঃ। 

8 ”--6501000 23512105 107517 8256 20058121109 40 1109 

0150100 0£ 111011910075 60 591910058 892”. 

10197, 02788 ২6০ ০ 118972606, 18919 £, 4: 

হি-ম্ইন্জ। ৭ 



'ইছা!লতা, হইলে ষণ্তস বা অয় লতান্দীতে মুকুষ্দ ফালের &এ দেশের 
লাজারূপে বিস্কসানত! সমধিত ছয় না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেখরভূমি বা পঞ্চকোটের % রাজার প্রিয় কবি 
রামচন্দ্র “পাগুব দিখিজয়' নামে একটি স্ংস্কৃত 

ভৌগোঙ্গিক গ্রন্থ রচনা কক্পেন। ইহা পূর্ধবর্তী 
বিস্তাপতি ও জগমোহনের “দেশাবলী বিবৃতি এবং বিশ্রামবিজলের 
“বিক্রমসাগর' নামক দেশবিবরণমূলক গ্রন্থাবলীর প্রীবর্ধিত সংস্করণ 
ইছাতে তমলুকের রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে £-- 

ভীমাদেবীর প্রসাদে দেবদত্ত $ নামক ব্যক্তি তাত্রলিণ্তে রাজ 
হইয়াছিলেন, তৎপুত্র ধনদও দশ কোটি মুজ্রার অধিন্বামী 
হইয়া তাজ্লিগ্তবাপীর আনন্াবর্ধম করিয়াছিজেন। ধনদস্তেরপতী 
শিবানীর গর্ভে কুলিশ দত্তের জদ্ম হয়; তাশ্লিণ্ড, শ্ুবর্ণরেখা- 
তীরবর্তাঁ বালিশ (বালেশ্বর অথবা বালিশাহী 1?) ও কাশযোষ 
(কাশিহোড়া 1) এই তিনটি প্রদেশ তাহার শাসনাধীন 

সপ পপ সপ পন 

* ব্রকৃম্যান সাহেবের মতে শেখবভূমের বর্তমান নাম শেরগভ-- 
+510172700020 02561897075 006 2021791] 00 চ10101) 0210128/10 
106101125,  810011109171)73 007174108/1085 £0 £716 06087717) 
2772 12190 07 13677227, £, 16. 

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পচেট্ রাজ্য পঞ্চকোটের অপভ্রংশ। 

+ বিগ্াপতি ১৪*৭ গ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক, তৎপরে বিক্রমবিজ্খল ? জগমোহন 
১৬৬০ খ্রীষ্টাব্ের সমসাময়িক | সাহিত্য, ৩০শ বর্ষ, ৫৩৯পৃঠ। 

1 বিধু, বায়ু ও ব্রঙ্গাগুপুরাণ প্রভূতিতে জান! যায়, দেবরক্ষিত ও 

তম্বংশীয়গণ তাস্রলিগ্ডাদি জনপদের রাজা! হইবেন (“কোশলোডু তাঅলিপ্তান, 
সমুদ্তটপুরীশ্চ দেব রক্ষিতো৷ রক্ষিষ্যতি”-_বিষুঃ ৪8২৪ ১ “কোশলাংশ্চাড় 
পৌও্াংস্চ তাত্্রলিপ্তান সসাগরান। চম্পাঞ্ধেব পুরীং রম্যাং তোক্ষ্যস্ি 
দেবরক্ষিতম্ ॥* বায়ু ৯৯৩৮৫ )। “হর্যচরিতে' আছে-দেবানুরক্ত। দেবকী 
বিষু্ণদ্ধিতত মকরন্দকর্ণেন্দীবর দ্বারা ছক্ষপতি দেবসেনকে বিনষ্ট করেন । 
তাত্রলিপ্ত শুক্ষের অন্তর্গতি। তাভ্রলিগ্তরাজ দেবদত্ব, দেবরক্ষিত ও দেবসেন 

হয়ত একই ব্যক্তি হইতে পারেন। 

৮ হি-ম-ই-অ! 

তমলুক রাজ্য 



ছিল। কুলিশদত্ের অধস্তন একজিংদ পুরুষ পর্যন্ত শের “সহিত 

তমলুকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর পরগ্ঙধার নামক চিত্রপুপ্- 
বংশীয় এক অস্কশান্জ্রবিশারদ কায়স্থ-তাদ্রলিপ্ত ও কাশযোধাদির রাজা 
হন । ইনি বছুদুর হইতে যাজ্ঞিক ত্রাঙ্াগ আলাইয়া বহু হজ করিয্বা- 
ভিলেন” তাহার হজ্ঞকালে কৌশিকী নদীর তীরস্থ মাড়বপুর হইতে 
জনৈক কন্সাদায়গ্রস্ত সনাঢ্য গোত্রীয় ত্রাঙ্ষণ আসিয়া লক্ষ মুদ্রা 
প্রার্থনা করেন । রা'জ। পরশুধার ত্রাহ্মণকে “দুর দূর' করিয়া বিমুখ 

করিলেন এবং বলিলেন, “তুমি কন্যা উৎপাদন করিয়াছ, আমি 

তাহাদেয় বিবাহে লক্ষ মুদ্র। কেন প্রদান করিব ?” ব্রাহ্মণ ইহার পরও 

লীড়াগীড়ি করিতে থাকিলে রাজা মহাশয় তাহাকে অর্ধচন্দ্র দিয়া দেশ 

হইতে বিদায় ঝবিয়। দিলেন । ব্রাঙ্মণও তাহাকে অভিশাপ দিলেন £-_ 
অস্ত হইতে তাম্রলিগ্তের সমুদ্রে চড়া পড়িবে, ভূমি শস্তাহীনা হইবে, 
লবণ উৎপাদিত হইবে না, কলির €৫০০০ বর্ষ শেষ হইলে এখানে 

শ্নেচ্ছের আধিপত্য হইবে, পৰশুধায়ের বংশ নির্থংশ হইবে, ভীমাদেবী 
নিজ ধামে গমন করিবেন, অধিবাসিগণ অর্থ ও বলহীন হইবে 

ইত্যাদি ।*%* তারপর, “পাগুব-দিশ্বিজয়” বা “দিখ্বিজয় প্রকাশ পাঠে 

জানা ঘায়, তাম্রলিপ্তে গোপীচন্দ্র নামক এক রাজ! ছিলেন । তিনি 

* দেবদত্তাদয়ঃ প্রায়াতাগ্যবস্তোহি তত্রবৈ। 
তাত্রলিপ্তেমহীপত্যং প্রাপুর্তীমাপ্রসাদতঃ ॥৭৪ 

দেবদত্তস্ত পুত্রোহতূদ্ধনদত্তো মহীপতিঃ। 

দশকোর্টিপতিতৃত্বা ননন্দ তাস্ত্রলিগ্রকে 1৭৫ 
ধনত্বস্ত ভার্ষ্যায়াং শিবান্তাং তাম্ত্রলিপ্তকে । 
জাতকুলিশদত্তস্ত শ্রীণ দেশান্ প্রশশাস সঃ ॥৭৬ 
হুণংদিদেশং স্বর্ণরেখ! তটিনী পার্থতো নৃপ। 
নালিশভূমিং মহীপঃ শাসনং কৃতবান.স চ ॥৭৭ 
গমবাহী তটটিনীপার্থে বালিশ গ্রাম এবহি ॥৭৮ 
কাশবোধশ্চ দেবশ্চ পালিতন্তেনভূভূতা ॥৭৯ 
কুলিশদত্ন্ত বংশের একজিংশচ্চ পুরুষাঃ। 
তাপ্রলিণ্তং চভূত্বাহি জগ্মস্তে যশোমন্দিরং 1৮০ 

হি-ন-ই-আ ৩৯ 



হজেখরী দেবী লম্মুখে ক্রোথে' এক শ্রা্ঘনের শিরচ্ছেনন কাঁরলে 
সবতেশ্বরী অযোমুখী হইগ্লা থাকেন। কিছুদিন পরে রাজা গোপীচন্দর 
পাংগা সুমিতেঞ গিয়া গঙ্গাসাগরের আঁতে ম্থরে ণ কাছে 
সপরিবারে জলে ডূবিয়া ধান । লেই সময়ে কীথিয' পশ্চিমে কাকড় 

£পরং চিত্রগুগ্তবংশে পরশুধারাখ্য সংজ্ঞকঃ | 
জাত কারস্থকুলে মতিমান, চাক্ষবিস্! বিশারদঃ ॥৮১ 

কাশধোষাদি দেশাংশ্চ প্রশুধারো। মহ্ীপতিঃ। 
শামনং মংঘতশ্চক্ে তাত্রলিষ্তি স্থিত: স5 ॥ 

ও খু চি নী সী ঙী 

অন্ত প্রেন্ৃতি তাত্রলিপ্ডে সমুদ্রোহি মমাজয়। | 
মধ্যে মধ্যে শ্োতসাচ পুরয়িষ্যতি ভূমিকাং ॥৪৭ 

শহ্তাহীন! বন্গুমতী ভবিষ্যতি হি ভুর্মাতে। 
ক্ষারতূমিঃ ক্রিন্নাহীন! নরাণাং শ্লীপদ গ্রদা ॥৯৮ 

বিবৃদ্ধশ্চরসে। নিত্যং গুঙ্কো! বন্ধশ্চতে গলে। 
মহান, হৃত্বশ্চ পদ্গুশ্চ সর্বভন্তযু জায়তে ॥ ৯৯ 

স্বন্ধাবাররূপাচেয়ং কুভূপন্ত সরিঘবর।। 

তঞ্জনং নাশনং চান্তাং করিষ্যতি ন সংশয় ১৩৭ 

ফলে বর্ধাণি যাস্যস্তি সহম্্রাণি চ বে সদ] । 

বেদ সংখ্যানি বাণসংখ্যকানি শতানি চ ॥১০১ 

তদ! ম্নেচ্ছমুখ! দেশে তাত্রলিপ্টোছি ভাবিন: | 

তব বংশাহি নির্বংশাভবিষ্যস্তি তদ! খলু ১৭২ 

ভীমাদেবী হদৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি। 
অর্থহীন! বলহীন। ভাবিণে! মচুজাঃ সদা ১৯৩ 

--পাওব দিথিজয় বা দিখ্বিজয় প্রকাশঃ। 

* পাংগাভ্মি লবণ প্রস্তত স্থানের নাম। পাংগা! অর্থে শঁড়! লবণ। 

হিজলী অঞ্চলে দেশজ লবণফে পাংগ। লবণ বলিত। “ঘিগিজয় প্রকাশে আছে 

*মালবংগিকদেশাচ্চ দ্বাবিংশ যোজনত্যয়ে | পাংগাভূমি মধ্যভাগে লবণং 

বহুজীবতে ॥”৯০৪ | 
+ শ্ীচৈতন্তমঙ্গলে ব্দাছে--গ্রীচৈতন্ত পুরুযোত্তমযান্জার পথে তমলুকে 

উপস্থিত হইয়! ময়েশ্বরকুলে বিছুদর্শন করিয়া ভুবর্পণরেখ। পাঁর হইয়] বারাসতে 

চু ছি-ম-ই-আ 



দেশের কৈবর্ত রাজ। এক হাজার কৈবর্ত সেনা সঙ্গে লইয়া তিন দিন 
ধরিয়। রাজধানী মুষঠন করিয়া পুড়াইয়! দিয়া যান ।% সম্ভবতঃ অতঃপর 
তনুকে মাহিস্ত-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়৷ “মেদিদীপুরের ইতিহাস" প্রণেতা 
যোগেশ চন্দ্র বসু অনুমান করেন--তমলুকের মাহিস্ত াজবংশের স্থাপ- 
য়িতা কালুভঞাই এই কৈবর্তরাজা, এবং কাকরাচোর পরগণাই কাকড 
দেশ ।1 “কাকরাচোর' যে কাকড়চোরের পরিবর্তিত রূপ সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। “চৌর' উড়িত্যার এক প্রকার দেশ বিভাগ । “ কালুভৃঞ 
হইতে পঞ্চম রাজ! ভাঙগড় ভূঞা! রায় ১৪০৪ শ্রীষটাকে পরলোক গমন 
করেন 1 সুতরাং কালুভৃঞ! ত্রয়োদশ শতাবীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
সুজামুঠার মাহিষ্যরাজবংশ তমলুক রাজবংশের পরবর্তী ইহা নিঃসন্দেহ। 
এই সামাজিক ইতিবৃত্তগুলির মতে হিজলীর মস্নদ-ই-আলাই সমগ্র 

হিজলীরাজ্য জয় করিয়৷ হিজলীর মাহিষ্যরাজগণের নিরবিচ্ছিন্ন রাজত্ব- 
ক্রম তঙ্গ করিয়াছিলেন । কিন্তু আমর! মস্নদ -ই-আলার পূর্বে করণ- 

জাতীয় হিন্কু এবং কয়েকটা মুদলমান রাজাকে হিজলীতে আধিপত্য 
করিতে দেখিতেছি। হিজলীর হরিচরণ দাসের এঁতিহাসিক তথ্য ও 
প্রকত পরিচয় এইরূপ নানা কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন । 

(বারাজিত 1) এ বৈষ্বাচার্য রনিকানদ্দের জম্মভূমিতে পৌছিয়াছিলেন। এই 
গ্রাম ও পরগণ| মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লহপুর খানাব বর্তমান রোছিনী 
গ্রামের ঠিক সন্ুখীন সুবর্ণবেখার পশ্চিম পারে অবস্থিত | [ পরিষদ গ্রন্থাবলী, 

৭) পৃঃ ৯৪ ]1 প্রথমোক্ত মন্ত্েশ্বর কোথায়? বর্ধমান জেলায় একটি মন্তেশ্বর 
বা মন্ত্েখ্বর আছে,__কিস্ত শ্রীচৈতন্তমঙ্গলোক্ত মন্্েখবর সুবর্ণরেখার নিকটবর্তী । 

* যেদিনীপুর শাখ! পাহিত্য-পরিবদের ৪র্থ বাধিক অধিবেশনে লতাপতি 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ। 

+ মেদিনীপুরের ইতিহাস, ১০০ পৃঃ | 
01058 015956) 9০1১ £, 2. 11314 20805 37 4) 
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প্রতাপরুত্রদেবের উড়িষ্যায় রাজত্বকালে (€ ১৪৯৭--+১৫৪৭ ) 
রামানদ রায়ের ভ্রাতা গোীনাথ পষ্টরনায়ক 

গোপীনাথ পট্টনায়ক  মালজেটিয়া দণ্ডপাটের শীসনকর্তা ছিলেন, ইতি- 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । উড়িষ্যার রাজাদিগের যাজত্ব সময়ে কতকঞ্খুলি 
গ্রামের সমস্ভিকে “বিষি' (সংস্কৃত, বিষয় ) নাম প্রদত্ত হইীত। উহা 
একজন “বিষয়ী'র অধীনে থাকিত। এই “বিষি' স্থানভেদে “খণ্ডঃ+ “ভূম, 
“চৌর' গামে অভিহিত হইত । কতকগুলি “বিধি, “খণ্ড, বা “চৌর' মিজিয়। 
একটী দণ্ডপাট হই অর্থাৎ দেশের কতকাংশ লইয়া ,একটী দগুপাট 
অবস্থিত ছিল। সংস্কৃত তূক্তি' শব্দে যেরূপ প্রাচীন দেশবিভাগ 
বুঝাইত--.ইহা৷ ঠিক তদন্ুরূপ ৷ উড়িষ্যার শ্রীসন্দিরে রক্ষিত “মাদলা 
পাঁজী' দৃষ্টে জান! ষায়--সমগ্র উৎকল রাজ্য ৩১টী দণ্ডপাট ও ১১০টা 
“বিষি'তে বিভক্ত ছিল । মালজেঠিয়া দণ্ডপাট রম্ুল্পুরের মোঠানা 
হইতে রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত মেদিনীপুর ্রলার সমুদ্তীরবর্তী 
ভূমিকে বুঝাইত।% ইহা পরবর্তী হিজলী চাকৃপার অধিকাংশ--সে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মালজেগঠিয়৷ দগুপাটের লবপরাজন্য হইতে 
পুরীর শ্রীমদ্দিরে সাহায্য প্রদান করা হইত। গোপীনাথ পষ্টনায়ক 
করণ-জাতীয়। গোঁপীনাথ রাঁজন্ব বাঁকীর জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া 
জ্রীচেতগ্ভদেবের মধ্যস্থতায় নিষ্কৃতি লাভ করেন, তাহা ইতংপূর্বেই বলা 
হইয়াছে । ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা ঘায় না । সম্ভবতঃ ১৫৬৮ 
্ীষ্টান্বে উড়িষ্যা'য় মুসলমান প্রাধান্য স্থাশিত হওয়া পর্যন্ত হিঞ্জলী 

গোপীনাথ পট্টনায়ক বা৷ তত্বংশীয়গণের অধিকারে ছিল। ইহারা 
উত্ভিষ্যায় সম্রাটের ধ্রদন্যরপ ছিলেন। 

ক. 92 13911800100. 80 01790019597055 5276 09০875%7%9 
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শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়েয় 'বারভূঞা, পাঠে জানা যায়-_ 
পাঠানের! উড়িয্য। বিজয় করিয়া পট্টনায়ক 
বংশের পরিবর্তে “খামার খা" নামক পাঠানের 

উপর হিজলীর ভার অর্পণ করিয়াছিল । তিনি লিখিয়াছেন- “হিজির 
৯৭৬ সালে (১৫৭৫ খৃঃ অব্যে) আকবর বাদ্শাহের বঙ্গাধিকারের 

প্রা্ফধালে মোরাদ্ খা কাক্সাঙ্গ স্ববেদার দায়ূদের অধীনে থাকিয়া 
ফতেয়াবাদ শাসন করিতেন । পরে মেদিনীপুর ও জলেশ্বরের মধ্যবর্তী 
মোগণপমারি % ( তুকারাম বা তুকারে! ) নামক স্থানে মোগল পাঠানের 
যুদ্ধ হয় ( ১৫৭৫ খুঃ অব্দে)। তাহাতে পাঠানের! পরাস্ত হইয়৷ 

কটকে প্রস্থান করিলে পর হিজলীর খামার খা, ফতেয়াবাদের মোরাদ 
খা, এবং সাতর্গার মীরাজান্দাদ খ। সহজেই মোগলরাজ্যের বশ্থাতা 
ত্বীকার করে । মোগল সেনাপতি হোসেনকুলী খার মৃত্যু হইলে পর 

পাঠান কতলু খ'! একবার বাঙ্গাল! আক্রমণ করে। বিশেষতঃ যে 
সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তারা তাহ।র অবাধ্য হুইয়া মোগল বাদশাহের 

শরণাগত হইয়াছিল তাহাদিগকে শিক্ষ। দেওয়।ই তাহার প্রধান উদ্দেখ্য 
ছিল? কিস্ত তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই” 

আমরা ইতিহাসে খামার খা! নাম পাই নাই । “আকবর নাম! ও 
«আইন-ই-আকবরী'তে “কমর্ খা” (0919: 

৮৮192) দেখা বায়। ইনি মুঘল সেনাপতি নকীব্ 

খার কনিষ্ঠ আ্রাত। এবং নিজেও সেনাপতি ছিলেন। দাউদ্ শাহ বিদ্রোহী 
হইলে আকবর যখন নিজে সসৈন্যে বঙ্গে আসেন, তখন তাহার সঙ্গে 
ষে সমস্ত সেনাপতি ছিলেন তন্মধ্যে উক্ত কমব্ খা! একজন। দাউদ্ 
যখন পরাজিত হুইয় পাটন। হইতে সাতগায়ের পথে উড়িগ্যাভি মুখে 
পলায়ন করেন, তখন ঘে সকগ মুঘল সেনাপতি তাহার পশ্চান্ধাবন 
করিয়াছিলেন, তনাধ্যে কমর্ খা "অন্যতম ।$ এই সময়ে মুরাদ খা 

* বর্তমান নেকুড়সেনি ছ্েশনের নিকট; আললে ইহ| মোগল-্মাড়ি। 
কেমন! মাড়ি অর্থে পথ বুঝায়। 

1 বারভূঞা, ২৭ ও ১৩৬ পৃঃ। 
1 47027242 (965611086) 504, 286 2 125, 169, 

হিন্ম-ই-অ। ৪৩ 

খামার খা" 

কমর্ খ। 



ফতেয়াবাঞের,দিকে প্রেরিত হছন। টোনল্মল্ল বর্ধদান-ঘন্দারণের পথে 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত চিতুয়া পরগণায় পৌঁছেন; তথায় তাহার 
নির্দেশশত যুনেম্ খা! আলিয়া! যেগদান' করেন । সেদদিনীপুর হইতে 
জলেখ্বর যাইবার পথে তুকারো নানক স্থানে দাউদের পহিত যুদ্ধ হয়। 
পরাজিত দাউদ ভত্রকে পলায়ন করেন; পুর্ব হইতে তিনি 
কটকে সৈনাসমাবেশ করিয়াছিঙেন। »টোড়ল্মল্পল ও মুনেম্ উভয়ে 
সৈন্য লইয়৷ কটকে উপস্থিত হইলে দাউদের সহিত লদ্ধি হয়। কমর্ 
খ ভুকারোর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি টোড়ল্মল্লের সহিত 
কটকে যান। মান্ম্ খণীর বিদ্রোহ দমনকালে তিনি শাহবাজ খার 

অধীনে যুদ্ধ করেন দেখিতে পাওয়া যায়। % কিন্তু কমর্ খার সহিত 
হিজলীর কোন সম্বন্ধ জান! যায় না । 

এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আমাকে 

. যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন এস্থলে তাহা অবিকল 

উদ্ধত হইল--«কোন মুসলমানের নাম খামর 
হী! হইতে পারে না। কারণ খামর' অর্থ 

“মা । শব্দটা “কমর অর্থাত চন্দ্র । “আকবর নামায় যে কমর্ 
থার কথা আছে, তিনি হিজলীর পাঠান নহেন, ন্বদূর পারস্য হইতে 
আগত বংশের পুর এবং দিল্লীর মনসবদার ; বাঙ্গালী জমিদার নহেন । 
অসম্ভব নহে যে হিজঙ্গীর এক কমর্ খঁ! ছিল, কিন্তু ইতিহাসে তাহার 

উল্লেখ নাই। আকবরের বিশাল রাজ্যের ইতিহাসে এক কে!ণে ছোট 

পু্টি মাছের গণনা করা হয় নাই।” আমরা আনন্দবাবুর কথিত 
“হিজলীর খামার খখ'কে প্রমাণের অভাবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলাম । 

সম্ভবতঃ ১৫৮১ শ্রীষ্টাব্ধে বা ইহার কিছু পরে গোগীনাথ পট্নায়ক- 

বংশীয়গশের অধিকার লোপ পাইয়া থাকিবে । 
তশুপরে বলভদ্র মহাপাত্র নামক জনৈক করদ 

“থামার খ।' নামের 

অনস্ভাব্যতা 

বলভজ্ মহাপাণ্র 

তা 41102715272 (55510385), 9০, 5৮ 28887. 

৪৪ . হিএ-ইন্জ! 



রাজাকে হিজলীগন অধিপতিরূপে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈধবকৰি 
গোপীঞন বল্পত দাসকৃত 'রসিক মঙ্গল' নামক পুস্তক হইতে জাত হওয়া 
যায়।-বৈফয কুল-তিলক রসিকানন্দ হিজলীর “মণ্ডল অধিকারী'* 
বলভদ্র মহাপাত্রের কন্পাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বলভদ্রের ভ্রাতায় 

নাম লদাঁশিব এবং খুল্পতাতের নাম বিভীষণ মহাপাত্র; তিনি “নানার 

হীর! মতি পলা”, “অপংখ্য টকা ও “অগ্রমিত ধাগ্যে'র অধিকারী 
ছিলেন। তাহার “সম্পত্তি দেখিয়।' “মহ!রাজ। চমকিত?, হইতেন। 
স্রীমৎ শ্থামানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য রসিকানন্দ মল্লভূমির অন্তর্গত রোহিণীর 
রাঞ্জা অচ্যুতের পুর । এই মল্লভূমি 1 মেদিনীপুর জেলায় । বলভদ্রের 
অতুগগনীয় রূপগ্গ্রসম্পমা কন্যা ইছাই দেবীর সহিত রসিকানন্দের বিবাহ 
সংঘটিত হয়। রসিকানন্দ উড়িষ্যায় বৈষণবধর্ম প্রচারদ্বারা বহু ব্যক্তিকে 

* প্চতুর্যোজন পর্যস্তমধিকারং নৃপস্তঠ। যোরাজ তচ্ছতগ্ুণঃ স এব 
মণ্ডলেম্বরঃ1” ত্র, বৈ, পুরাণ, শ্রীকষ্চ জন্ম খণ্ড ৮৬ অধ্যায়। 

“মণ্ডল ধিপতিগণ ব! মাগুলিকগণ রাজাধিরাজের সামস্ত ব্ধপে পরিগণিত 

হইতেন।” সাহিত্য, ১৩১৬, বৈশাখ ৪১ পৃঃ। 
হিজলীর মণ্ডলা ধিপতিন্বপে তথাকার ক্ষুত্র ক্ষুত্র জমিদারের (ড ৪5581) উপর 

প্রধান (০2150 স্বরূপে বলতঙ্ের কর্তৃত্ব থাকাই সম্ভব | তিনি অধীন জমিদার- 

দিগের নিকট কর প্রাপ্ত হইতেন। সুবাদারের সহিত একমাত্র বলভঙ্রেরই 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল। তাজখ। মস্নদ্-ই-আল! ময়ুরতঞ্জের রাজাকে 
বন্তত। স্বীকার ও করপ্রবানের জগ্ত যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার 

অন্বীনে অনেক করদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন বলিয়। উল্লেখ আছে (ফার্সী 

হস্তলিপি )। সুতরাং এঁ সময়ে হিগলীর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জমিদারের উপর একজন 
মর্ব(ধিকারী থাকিতেন ;--তিনিই হিক্রঙ্গীর অধিপতি, মগ্ডল-অধিকারী ও নবাব 

ইত্যদিরূপে কথিত হুইয়! থাকিবেন। 
1 বাঁকুড়ার অন্ত নাম মল্পভূমি হইলেও এই মল্লভূমি শ্বতন্ত্র। রোহিণীগ্রাম 

সুবর্ণরেখ! ও তৎশাখ! দোলং নদীর সংযোগস্থলে বর্তমান শাকরাইল থানায় 

অবস্থিত। "সম্ভবতঃ ঝাড়গ্রামের মল্লর।্গণের নামানুসারে এই দেশভাগের 

নাম মল্লতুমি হইয়াছে | 'তারতবর্ষ; ১৩৩১, জৈষ্ঠ ১--লেখক কর্তৃক আলোচিত 
'ম্জভূমি ব। ময়ার়াজ' প্রবন্ধ জইব্য | 

ছি-ন-ইন্জ। ৪ 



এই প্রেষধর্মের অগ্ুবর্তী করিয়াছিলেন । মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্লভ 
পুর়ের জরীপাট গোখামিগণ রসিকানন্দের বংশধর। রসিফানন্দের 
বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে “লক্ষ টাকা' বাকী রাজন্বের জন্য বলভন্্র 
মেদিনীপুরে স্থুবাদার কতৃক বন্দী হন। নুবাদারের নিকট অচ্যুতের 
বিশেষ গরতিপত্তি ছিল বলিয়া তিনি জামিন হইলে বলভদ্রের মুক্তি লাভ 
সম্ভব হয় ।' এই সময়ে হিজলীতে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
রসিকানন্দ ১৫৯০ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টা্ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। অল্প 
বয়দে কৈশোরের প্রারস্তে তাহার বিবাহ হইয়াছিল ইহা রসিকমঙগল 
পাঠে জানা যায় ।% ন্ৃতরাং তাহার বিবাহ ১৬।১৭ বশুসর বয়সে ব৷ 
১৬০৭ শ্রীষ্টাকের মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছিল মনে করা স্কুইতে পারে। 
“মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেত। যোগেশবাবুও রসিকের অল্প বয়সে 
বিবাহ সিদ্ধান্ত করিয়।ছেন। ইহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় হিজলী 

1 “সে দেশের রাজার আজ্ঞায় বলতন্ত্র। 

কড়কড়ি দ্রব্য লঞ্য। যায় আর নান। দ্রব্য ॥ 

মেদিনীপুরেতে পাত সাহ সব! স্থানে । 

কড়কড়ি দ্রব্য লঞ্যা করিল দর্শনে ॥ 
বাকী লক্ষ টাকা আছে হিজলী মণ্ডলে । 
দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিল। তাহারে ॥ 

রগ ঙ্ সঃ রি গং 

র বচন ভাঙ্গিতে নারে স্ব! | 
কোটি কোটি দোষ ক্ষমে হইলে সে উত| ॥ . 
কছিলেন সুবাস্থানে বলভদ্র কথ|। 
আমি এই তঙ্ক। দিব ছাড়িয় সর্বথা ॥ 
শুণিয়। অচ্যুত বোল ছাড়িল তখনে। 
বলতদ্রে লঞ্যা গৃহে করিল গমনে ॥” 

রসিক মঙ্গল, পুর্ব বিভাগ--১০ম ল্রী। 
“কিশোর প্রবেশে রূপ অতি মনোহর | 

জানিল চিতে বৈকল্য উদয় । 
বিবাহের কারণ চিত্তিয়। মনে মনে । 
বথাযোগ্য বধু খুঁজে কণিয়! যতনে |” 

রসিক মঙ্গল, পূর্ব বিভাগ---১০ম লহরী 4 

৫ হিন্মইন্সা! 



বলভদ্রবংশের হস্তচ্যুত হয় । কারণ অতঃপর আমরা হিজলীতে জনৈক 
মুসলমান রাজার পরিচয় পাইতেছি। বলভদ্র মালজেঠিয়! মহালের 
অধীম্বর গোপীনাথ পট্টনায়কের বংশীয় ছিলেন বলিয়া যোগেশধাবুর 
ধারণা । আমাদেরও তাহাই মনে হয় । গোগীনাথ ও বঙ্গভদ্র উভয়েই 

করণবংশীয়। গোপীনথ বংশীয়ের আভিজাত্য ও যোগ্যতা দেখিয়া 

মুঘলেরা পুনরায় তাহাদিগকে রাজত্ব প্রদান করিয়া থাকিবেন। 
তখন হিজলীর “রাজপাট” বোধ হয় বাহিরী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

কারণ ইহার পরে ইখতিয়ার খ"! কর্তৃক হিজলী 
দ্বীপ বা বর্তমান কস্ব! হিজলীতে রাজধানী 

স্থাপিত হয় । কীথি হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তর পুর্বে বাহিরী গ্রাম ; এই 
স্থানে মহাপাত্রবংশের কীতি-চিহ্ন আছে । বলভদ্রের খুল্পতাত বিভীষণ 
কর্তৃক বাহিরীতে যে মন্দির নির্মিত হয় তাহ! এখনও বর্তমান। ইহার 
শিলালিপিতে বিভীষণের নাম আছে ।% জনপ্রবাদও বাহিরী গ্রামে 

মহাপাত্রগণের রাজধানী ছিল বলিয়া সমর্থন করে। যাহা হউক 

শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, ১৫০৬ শকাব্দ বা ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 
এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে গদাধর নামক গুরুর হজ্জে 
দেউলবাড় নামক গ্রামসহ দান কর! হয়।ণ' সম্ভবতঃ বলভদ্র 
সথবাদারের বাকী রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হওয়ায় হিজলীরাজ্য এই 
বংশের হস্তচ্যুত হইয়। থাকিবে । মসনদ.-ই-আলা বংশীয়গণের মন্ত্রী 
ভীমসেন মহাপাত্র বলভদ্রের বংশীয় ছিলেন। হিজলীর প্রাচীন 

অভিজাত বংশজ এবং রাজকার্যবোধক্ষম বলিয়া রাজ্যের সর্বোচ্চ 

“কাশিদাসকুলে বিভীষণ ইতি শ্রীপদ্মনাতাত্মজঃ । 
শ্রীমান্ ধরভূদচিকর দশৌ প্রাস।দমুচ্চৈরিয়ম্ ॥ 
গোপাল প্রতিমাংচ লত্তিঃ প্রতিষ্টাং দ্বিজৌ । 
রামচেহ সুস্তন্্ুয়৷ সহ জগন্লাথং ব্যবসীদপি ॥” 

মেদিনীপুরের ইতিহাস--১৪৭ পৃঃ । 

1 “শকান্দে রসশুষ্জবাণ ধরণীমানে তৃতীয়া তিঘৌ। 
বৈশাখে বুধবাসরে মুনিমিতে পক্ষে বুগাদৌ সিতে ॥ 

ছি-ন-ই-আ৷ ৪৭ 

হিজলীর রাজধানী 



করু্ধথরপ অস্তরিত্গাত তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। বাহিরী' ও 
ভীমসেনের প্রতিিভ “ভীমসাগর' নামক একটা পুক্ষরিপী আছে 
জনপ্রবাদ, ভীমষেন এই পুষ্ষরিধীতে নিমজ্জনে আত্মহত্যা কক্দিয়।- 
ছিলেন।& ইহা যে অগুলক, _ভীমসেন ঘে অতি পদ্বিপক বয়সে 
সান্দিপাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন--তাহা ফার্সী হস্তলিপিতে উত্ত 
হইয়াছে। হিজলীতে ভীমসেনের স্থাপিত ৬/ভীমেশ্বর মহাদেবের 
মঙ্দির এখনও বর্তমান আছে ।৭" 

বলভদ্রবংশের রাজ্াচ্যুতির পর সলীম খ। নামক এক মুসলমান 

হছিজলীর মগ্ডলেশ্বর ছিলেন। খ্যাতনাম৷ 

এঁতিহাসিক অধ্যাপক শ্ীধুক্ত যছুনাথ সরকার 
মহাশয় বঙ্গের দেওয়ান আসফ. খাঁর অগ্ন্চর ও সঙ্গী আবছুল লতীফের 

ভ্রমণকাহিনীর ফার্সী হস্তলিপি হইতে সংকলন পূর্বক প্রবাসীতে 
লিখিয়াছেন, _'বাঙ্জগালার নবাব ইসলাম খা! ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে 

মার্চ ফতেপুর % হুইতে কুচ. করিয়। তাগ্ডাপুরে ৭ পোৌছিয়! উড়িষ্যার 

"পের রহ জান জানা, রে 
দশ্তং গ্রামবরেচিতং প্রতিদিনং তদ্দেউপবাড়াখ্যকম্ ॥৮” এ--১৫৭ পৃঃ 

73171107360. 11911202629, 15 90950. ৪৮ 91% ৪.02006. 

সলীম খ। 

091190 ০: 1156 (91799 511110 17110755116 100) 1015 10019 19011 

20 2, 19155 69,121 210 73212311000079, 

0০018620407. 07016797589 197, 2292. 1321 0০» 1822, 

1 দাক্ষিণাত্যে ৬ভীমেশ্বর নামক দবতাব মন্দির আছে। কোকনদের 
দক্ষিণ পশ্চিমে “ক্ষর!ম' নামক গ্রথমে ৬ভীমেশ্বরের প্রকাণ্ড মন্দির আছে। 
(10217 ০7197677977) 75527 1 £, 118) %. 8) 1 কিন্ত হিজলীর 

“ভীমেশ্বর'_ -ভীমসেনের নাম হইতে স্ষ্ট বলিয়াই মমে হয়। 
* ফতেপুর “পন্নার পূর্ব তীরে রামপুরবোয়ালিয়া হইতে প্রায় ২৪ মাইল 

দক্ষিপ-পুর্বে অবস্থিত ।+_ প্রবাসী, ১৬২৯, ভাত্র, ৬৪৬ পৃঃ 1 
+ তাড়া বা তাণ্-জ্োড়লমল্লের বন্দোবস্তে ইহ! একটি সরকার বলিয়। 

পরিচিত হয়। ইহার রাজত্ব ছিল ২৪*৭৯৩৯৯ দাম। এততিম্ন রেশেল 
খৌড়ের নিকটে পাগল। নদীর তীরে তাগডার পরিচন দিয়াছেন। পুর্বে গঙ্গ। এই 

জ হিনফইণ্যা 



তান্তগর্ত ছিজলীর জঙ্গিদার সঙগী্গ খা, পচেটের রাজা ইন্দ্র নীরায়ণের 
জাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্যপুক্র, একুনে ১০৯টী ছোট বড় 
হাতী লইয়া দধাবের সহিত দেখ! করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী প্রিয় 
কর্মচারী শেখ, কমাল্ তাহাদিগকে উপচ্থিত করিল।”$ অধ্যাপক 
সরকার মহাশয় কতৃকি প্যারিস হইতে সংগৃহীত “বহাপিজ্ভান' নামক 
হস্তলিশিতেও সঙ্গীম খাঁর বিরুদ্ধে ইসলাম খার অভিযান নিয়লিখিত- 

রূপে বধিত আছে £--“ইস লাম খা বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়া শেখ. 
কম1ল্কে হিজলী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। বীরভূমের রাজা 
(বীর হাম্বার ) ও পচেটের রাজা ( শষস্ খা) বশ্যতাম্বীকার করিলে 

শেখ, কম|ল্ হিজলী আক্রমন করিয়া তত্রত্য জমিদার সলীম্ খাঁকে 
বিজিত করিতে চেষ্টা করেন। উপদ্রবপ্রিয় পাঠানেরা মুঘলের সহিত 

যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ ক থাকিলেও বিজ্ঞ সলীম্ খ'? বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
ষে তীহার যুদ্ধজয়ের সম্ভাবন! নাই স্মৃতরাং তিনি পাঠানদিগের কথায় 
কর্ণপাত না করিয়া হিজলী হইতে আসিয়া শেখ কমালের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বছু উপটৌকন প্রদানদ্বারা তীহার সুদৃষ্টিলাভ 
করিতে সমর্থ হইলেন । শেখ. কমাল্ এই জমিদারত্রয়ের স্বাধিকারভুক্ত 

স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত ॥ সরকার ত্রিহুতের অন্তর্গত তাগ্ডার রাজন্ব 
২১৪৪৪৩ দাম।'__বারভূঞাঃ ২০২ পু$ঃ। 

ইহা মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার অস্তভূক্ত পচেট নছে। এই 
পচেট বা পঞ্চকোট বরাকর নদীর 'নকটবর্তী । 

$ প্রবাসী, ১৩২৬, আশ্বিন, ৫৫২--৫৩ পুঃ। 
1 সম্ভবতঃ “বহারিস্ত/নের লেখক ভরমক্রমে শমস্ খ] করিয়াছেন । ইহ! 

ইন্দ্র নারায়ণ হইবে। এসম্বদ্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় ভিজ্ঞািত হইয়া! 
লিখিয়াছেন, 'বহারিস্তানে দুইবার পচেটের জমিদারকে শম্স খা বলা 
হইয়াছে। কিন্তু এটা লেখকের বৃদ্ধ বয়সের ভুল হওয়! সম্ভব। আব্ল 
লতীফের উল্লিখিত “ইন্দ্রনারায়ণ' নাম বেশী বিশ্বাসযোগ্য । কারণ তিনি 
বহারিস্তানে'র রচগ্মিত! অপেক্ষা! বেশী বিদ্বান ছিলেলু& এবং ডায়েরী লিখিতেন। 
শিতাব, খশর গ্রন্থ তাহার ফেরাণী লিখেন, এবং শিতাৰ খা নিজে মৌখিক 
বর্ণনা করিয়া যান, এন্সপ স্বলে ভূল হওয়া! সহজ ।১ 

হি! ৪৯ 



রাজ্যগুলি তাহাদিগকে সমর্থন করিয়া রাঙ্গখ ও উপচৌকমসহ 
বৃঘাদারের নিকট গমন করিলেন ।”* বলতদ্রেবংশের হিলীর মণ্ডল- 
স্বামিত্ব হারাইবার পর এই সলগীম্খণর হস্তে তাহা ন্যস্ত ভইয়াছিল-_ 
ইহ! বেশ উপলব্ধি হয়। সঙীম্ খার সহিত নবাব ইস্লাম খাঁর 
সাক্ষাৎকায়ের উপরোক্ত সময় আমাদের . সিদ্ধান্তের সমর্থক । ৭ 
সলীম্ খা কোন শ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত হিজলীর জমিদার ছিলেন, তাহা! জানিবার 
উপায় নাই। 7; অতঃপর আমরা বাহাছর খ'! নামক এক ব্যক্তিকে 
হিজলীর জমিদারীতে অধিঠিত দেখিতে পাই । 

এই বাহাছুর খণ! সম্ভবতঃ সলিম্থ'রই বংশধর ও উত্তরাধিকারী । 
ইহাকে আমর! হিজলীর প্রথম বাহাছুয় খখ নামে 
অভিহিত করিব কেননা তাজ, খশ মসনদ-ই- 

আলার পুজ বাহাছবর খ1 পরবর্তা সময়ে হিজলীতে রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন। সঙ্গিম্ খার মৃত্যুর পর প্রথম বাহাছুর খাই হিজলীর 
জমিদারী লাভ করেন। এই বাহাহুর খা সম্বন্ধে প্রাগুক্ত ফার্সী 
“বহারিস্ডান' হম্তলিপিতে উত্ত আছে যে ইব্রাহিম খ! যখন বাঙ্গালার 
স্ববাদার চিলেন--সেই সময় সম্রাটের কার্য করিবার জন্য হিজলীর 
বাহাছবুরকে আহ্বান করা হয় (১৬১০ খুঃ); কিন্তু উড়িষ্যার ম্ববাদার 

মুকরমূ খার সহিত মিলিত হুইয়৷ তিনি উপস্থিত হইতে অবহে! 
করিলেন । এইজন্য সুবাদার ইব্রাহিম খা বাহাছ্বরকে বুঝাইয়৷ 
'নিবার: জন্য অথবা তাহাতে অকৃতকার্য হইলে তাহার রাজ্য 

_*. বিহারিস্তান' হস্তলিপি ৬খ পৃঃ (পেরিশিষ্ট জরটব্য ) 
1 শেখ. ইসলাম্ খণ! ১৬*৮--১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বঙ্গের নবাব ছিলেন। 
£ হিজলীতে 'খাজা শিবলীর আস্তানা” বলিয়া একটি ভগ্ন ইক স্তুপপূর্ণ 

স্বাম লোকে নির্দেশ করিয়! থাকে ; “মেদিনীপুরের ইতিহাস” প্রণেত। যোগেশবাবু 
বলেন-_এই শিবলী ও সলীম্ একই ব্যক্তি হইলেও হইতে পারেন। কিন্ত 
স্থানীয় জনপ্রবাদে জান! যায় এ স্থানে উক্ত লামধের আনৈক সাধুপুরুষের আস্তানা 
ছিল। এই স্বানের বিধ্বস্ত মস্জিদের প্রস্তরলিপির পাদোদ্ধারে ইহা 
জান! বায়। 

৫৪ হি-ম*ই”্জা 

প্রথম বাহাছব খা 



ুষ্ঠন পূর্বক তাহাকে বন্দী বা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া আনিবার জন্য 
মুহম্মদ বেগ, আবাকস.কে * প্রেরণ করিলেন। বিক্রমপুরে মুসাখর 

২০০ রণতরী মুহ স্মদবেগের সাহায্যার্থ প্রেরিত হুইল । মুহজ্মদবেগ, 
সৈন্যসহ বর্ধমান হইতে কুচ.করিয়া যাত্রা করিলেন । পরে বাহাছ্র মুকরগ 
খর নিকট পত্র লিখেন ।, হিজলী উড়িয্যার স্বাদারের অধীন ছিল 

না, বাঙ্গালার অধীন ছিল৷ এই পত্র গ্রাহ্থ না করিয়া! মুকর'ম ১০০০ 
অশ্বারোহী সৈন্য বাহাছরের সাহাব্যার্থ প্রেরণ করিলেন। ইব্রাহিম 
স্বয়ং যশোহর নগর হইতে তিন ক্রোশ দুরে খাগার ঘাটার দিকে 
অগ্রসর হইলেন, এবং সম্রাটের কর্মচারী মুসাখণ! ও বারভূঞার 
নেতৃত্বে হিজলীতে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিয়া, বাহাছুরকে পরামর্শ দিয়া 
একখানি পত্র লিখিলেন। মুঘলের1 হিজলী ছুর্গ অবরোধ করিল; 
বাহাহুর খা! অত্যন্ত নির্যাতিত হইলেন। বাহাছুর নিরাশ হইয়া মুহ স্মদ 
বেগের নিকট আত্মসমর্পন করিলেন। তিনলক্ষ টাক! প্রদানে 
অঙ্গীকার করিয় বাহাছ্বর জমিদারীতে পুনরভিষিক্ত হইয়। স্ুুবাদারের 
সহিত ঢাকা গমন করিলেন । 

* শ্দুহত্মদূবেগ” সভবতঃ “আহমদৃবেগণ হইবে । জাহাঙ্গীর কর্তৃক 
নূরজহানের কনিষ্ঠ রাত! ইব্রাহিম খ! ১০২৭ হিজরী বা ১৬১৮ ্রীষ্টান্দে বালা 
ও উড়িয্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া স্বীয় ড্রাতুষ্চুত্র ভাহওদ্ধেগকে উড়িষ্টাঃ 
শাসনতার অর্পণ করেন (রামপ্রাপবাবুর রিয়াজ. উস সালাতিন, 

বঙ্গান্থবাদ, ১৭২ পৃঃ)। 

'রসিকমঙ্গলে' লিখিত আছে-_-“আহম্মদ বেগ বড় ছুট যবন। উড়িব্য! 

দেশেতে যত রাজ। ভূঞা] বৈসে | বাবা ঘর দ্বার ভাল বিশেষে ॥ ঘক্সবাড়ি 
তাঙগিল কাটিল সব বন। সবাফারে সঙ্গে ধরি লইল যবন ॥ বড়ই প্রতাপ ছুষ্ 

যবন রাজন। থরহর কাম্পে সব তৃঞ্ারাজাগণ ॥৮ (র. ম. পশ্চিম বিভাগ, 
ণম লহরী )। রসিকানন্দ ১৫৯*--১৬৫২ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত ইহলোকে বর্তমান 
ছিলেন। সুতরাং রসিক মঙ্গলোক্ত আহমদ বেগ. যে ইব্রাহিম খণার ভ্রাতুম্ুত্ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। “রিয়াজে ইহার জমিদার*্পাসন-প্রসঙগও তৃষ্ট হয় 

( বঙ্গানুবাদ, ১৭৯ পৃঃ )। 

হি-ম-ই”অ! ঘ১ 



চতুর্থ অধ্যায় 
মস্নদ্"ই-আলার বংশ পরিচয় 

আমর! হিলীর মস্জিদের মেবকগণের বাটীতে একখানি প্রাচীন 
জীর্ণ হস্তলিপি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে মস নদৃ-ই-জালাবংশের 

বিবরণ আছে। ইহা ফার্সী ভাষায় লিখিত ।* 
এই পুস্তকের লেখকের নাম মুন্নী শেখ, 
বিস মিল্লা সাহিব, সাং সরো, জেলা বালেশ্বর 

আমঙ্গী ১১৯২ সালের ( ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্ড ) ১লা৷ জমদি-উস-সানীতে 

লিখিত। অনুলিপি প্রস্তুতকারকের নাম পহ লুয়ান আলী, সাং কসবা 
পরগণ! অমগ্রি। পুস্তকের রচয়িতা বিসমমিল্লা সাহিব স্বীয় আত্ম- 
পরিচয়ে লিখিয়াছেন, যে সময়ে তীহার ভ্রাতা মিয়া ঘৈরত-উল্লাহ, 
চাকৃল৷ হিজলীর দেওয়ানী-আদা লতে মুন্লীর কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন, সেই 
সময়ে তিনি তাহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ ও মসন্দৃ-ই-আলার 
আস্তানায় “জয়ার করিবার জন্য আগমন করেন। তীহার ছারা 

* এই হত্তলিপির বঙ্গান্থবাদের জন্ত আমি পটাশপুরনিবাসী পরলোকগত 
মৌলবী সৈয়দ শেহ মুহম্মদ আবুল-হসন্ সাহিবের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছ্ছুনাথ সরকার মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক অনুবাদের সারাংশটী 
মূল হস্তলিপি অনুযায়ী দেখিয়া দিয়াছেন। সোরে।--বালেশ্বর ও তত্ত্রক হইতে 
সমদূরবর্তী এবং রেল রাস্তার পার্থ অবস্থিত। 9911:2175 19/%7169 £% 

11887281212 2. 229, 

অনথলিপিও এ সময়ে একসঙ্গে সম্পন্ন হয়। কারণ এই পুস্তফের মলাটের 
পৃষ্ঠার এক পার্থ আমলী ১১৯২ লালের একটী সাংসারিক জমাখরচের লিপি 
দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রচয়িত| বিস্মিল্লা! সাহিব হ্বলিখিত মুল পুস্তকখাদি ত্বীয় 
ব্যবহারের জল্ত রাখিয়া! একটী নকল দিয়া গিয়াছিলেল। 

মস্নদ -ই-আল। সন্বম্ধীয 
ফার্সী হস্তলিপি 



মস্নদ-ই-আলার-বিবরণ 'জিজ্ঞাপিত হইয়া! কেই কিছুই বলিতৈ পারিঙ্গ 
না। একদিন কাথি-মিবাসী মুন্লী নাসির্ উলাহ, ও দরিয়াপুর-নিবাসী 
শেখ মুপ্মদ্ দায়েম তাহাকে মস্নদৃ-ই-আলার একখানি ইতিহাস পুস্তক 
আনিয়া দেন, তিমি সেই পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি নির্বাচন 
করিয়া এবং স্থানীয় অভিজ্ঞ ধ্যক্তিগ্সণের নিকট কতক বিবরণ অবগত 
হইয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলেন । 

পুণ্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি পংক্তি আছে। 

লেখা, বিষ্তাবত্তা ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । স্থানে 
স্থানে বেশ বর্ণনা-চাতুর্য দৃষ্ট হয় । পুস্তকখানির অধিকাংশ প্রাচ্যদেঙগীয় 
লেখকের স্বভাবসুলভ প্রচুর অতিরঞ্জিত ও অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে 

পরিপূর্ণ । মধ্যে এতিহাসিক বিবরণ যাহ! পাওয়া যায়--তাহা অত্যপ্প 
হইলেও মুল্যবান । আমরা বিস্তৃত ও অতিরঞ্জিত আখ্যানগুলি 
যথাসম্ভব বর্জন করিয়া এই পুস্তক হইতে হিজলীর মসন্দৃ-ই-আলার 
ক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধত করিতেছি £_ 

“বঙদেশে হুদেন শাহ. বাদ্শাহের রাজত্ব সময়ে উড়িস্তার সীমায় 
লবণ সমুদ্রের ধারে টপ্তীভেটী & মৌজায় মন্সুর ভূঞা নামে জনৈক 

ক্ষমতাপন্ন মুসলমান বাস করিতেন। ত্বাছার 
ছুই পুত্র-জমাল্ ও রহমৎ। জমাল্ বিষয়- 

বুদ্ধিসম্পন্নঃছিলেন,_রহ মত কুন্তি, শিকার প্রভৃতি লইয়া থাকিতেন। 

হস্তলিপ্যোক্ত বিবরণ 

[00529 ৪3 221011161 181)11 10101) 01191080568 691160 
£[802৮ 10231655 25 1095 010 0881065 2010 17101) 1 আঞ5 
01106 5 1105 1২9519101 2151, 16 সা৪95 10515 0080 1106 

০০৫16100560. 60112151170 105 10610. 01000 16 9৪ 15210055019 
(08000 

0263 0% 27222292079) 0 11 £7%4205, 105]. ০১ ৮৫1০, 
০]$ 2 0 29. 

* চতীত্বেটা (চাহীর ভিটা বা! ভিটা ?) কাখির সন্গিকট। এইস্থানে প্রান্ীন 

মুসলমান বসবাসের চিক আছে। এই গ্রামের ছ্ুইটি অংশ/--একটিতে বিচ্ছু ও, 

হি--ই-আ। নী 



লোরকর কুপলরামর্শে জমাল্ রহমতের প্রতি স্বীতগ্রন্ধ ছদ, এবং তাহাকে 
নিহত কায়িয় গৈতৃক সম্পদ্ধিতে দ্বয়ং আধিগত্যলাভের ষড়যন্ত্র করেন । 
রমদীন্লভ শেহপরবশ হইয়া জমালের স্ত্রী এই ষড়যন্ত্রের বিষয় রহ মতের 
নিকট প্রকাশ করায় রহমত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক পলায়ন করিয়া গুদগড় 
পরগণায় সমুদ্রের ধারে * অরণ্যে ধীবরপল্লীতে উপনীত হন। তিনি 
এ স্থানে ব্যাআাদি ছিংঅ্র জন্তর বিনাশসাধন করিয়া সেই ধীবর়পল্লীতে 

বাস করিতে লাগিলেন, এবং পাঁচশত ধীয়রকে লাঠিয়ালীতে শিক্ষিত 
করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ধীবরগণের সাহায্যে অন্পণ্যের কতকাংশ আবাদ 

কক্জিয়াঁ-বাসস্থানাদি নির্মাণ করিলেন । একদা হিজলীর নিকট দিয়! 

টা খা নামক বণিকের বাণিজ্য-জাহাজ যাইতেছিল। জাহাজের 

ল্লোকগণের পানীয় জল সংগ্রহের জঙ্তা হিজলীতে অবতরণ করিলে 

বণিকেক্স সছিত বহমতের পরিচয় হয়। তিনি চাঁদ খার সাহায্যে 

অস্তটাতে মুসলমামের বাল । মুসলমানের বসতি অংশের নাম 'মকান্ গোড়া, 
(ফার্সী মকান্-_গৃহ, গোড়!-_-আদি); এখানে একটী জীর্ণ মস্জিদ বা পীরের 
আন্তানা আছে। লোকে মস্নদৃ-ই-আলার বাসস্থান বলিয়! প্রখানে একটি স্থান 

দেখাইয়া থাফে। জমশ্রতি,-হিজলীর মস্নদ-ই.আলার মসজিদে যেক়প 
এখনও লমুদ্রগামী নাবিকের! 'শিরনি” ও পুজা দিয়া থাকে, এই আস্তানায়ও 
বছপুর্বে লোকে তাহাই করিত। 

.. * হিজলী এ সময়ে অনধ্যুবিত জলাভূমি ও ধীবরপল্লী ছিল। বর্তমান 

জেলেধাটা, ভাঙ্গনমারী, ট্যাংরামারী প্রস্ভৃতি গ্রাম এই ধীবর সংশ্রবের পরিচায়ফ । 
৫. “--12৮25150 05 £1510915, ৪5 21৩ 8150 11185115210 

চ802515 ০ 061£10100027125 15151005 00. 006 5 9:06 ০৫ 0125 

10001) ০6 025 0580255---4- 82053160105 215 (021. 

1744, 25 2) ১ তখনও ুমগড় পর্যস্ত সমুছ্ের সীম। ছিল। কাল সহকারে পরে 

হিঝালী গুমগড়ের সহিত ঘুক্ত ও জলপুর্ণ হয়। 
পশ্চিমে রদ্ুলপুরের সীম! হইতে বীরবন্থর। পানা, আমজাদ্নগর, 

ঠীরুরচক, কাষায়দা, বাহারগঞ্জ, সেররখাচক, পানখাই প্রস্থৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া 
চুণপাড়। পর্যন্ত যে একটী নদী ছিল--তাহার জাজল্যমান চিত এখনও বর্তমাদ। 

৪৪+ হি-মন্ই-জা 



কিছু ধনলাভ ক্রিয়! হিজজীর অরণ্য পরিষ্কত ও জনপদে পরিগ্নত, 
কয়েন, এবং সেখানে একটি ছুর্গও প্রস্তত করেন । ভীমসেন মহাপাত্র 
তীহার কর্মচারী নিষুক্ত হইলেন । ক্রমে তিনি স্বীয় শৌর্যগ্রভাবে 

পরগণা ভোগরাই, পটাশপুরের কতকাংশ, অমশি, ভূঞামুঠা, নুজামুঠা 
ও জলামুঠ। হস্তগত করিলেন । বহুসংখ্যক “হিজল' গাছের. অস্তিত্বের 
জন্য এই স্থানের নাম “হিজলী' রাখিলেন। জমিদারীর নাম “চাক্লে 
হিজলী স্বা মোতলকে উড়িস্যা রাখা! হইল । কুমারপুরের জমদীর 
রহমত ভুঞার বন্ধু ছিলেন; তিনি কোনও কারণে বাহিরীমুঠার 
জমিদারকর্তৃক অপমানিত হইয়া রহমতের শরণ গ্রহণ করেন। * 
রহমত সসৈন্য বাহিরীমুঠার জমিদারকে পরাজিত করিয়া তাহার 
নববিবাহিতা পুত্রবধূকে বলপূর্বক “নিকাহ, করিয়া হিজলীতে আনয়ন 
করেন। ক্রমে চণ্ডীভেটা গ্রাম হইতে তীহার ভ্রাতা জমাল্ সপরিধায়ে 
উঠিয়া আসিয়া তাহার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। স্বীয় 

খুল্লতাতের কন্যার সহিত রহ মতের বিবাহ হুইল । 
“ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডা--এই কর্মচারি- 

গণের পরামর্শে রহমত বাদ্শাহের নিকট হইতে স্বীয় জমিদারীর সনন্দ 
গ্রহণ করিতে উদ্ভোগী হইলেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন 
বাদশাহের আত্মীয় বাকর খা খান্-ই-খানান্ বাহাছুর তীহার পক্ষ 

ছুই পার্থ উচ্চ ন্দীপাড়ের অস্তিত্ব এখনও আছে। মধ্যবর্তাঁ স্থান বর্তমান 

সময়ে চাষের উপযোগী গভীর বিলে পরিণত হইয়াছে। এ জমিকে স্থানীয় 
লোকেরা “গাং সমুদ্র) জমি” বলে। উভয় পাড়ে এখনও সমুদ্রোকুল-ুলত 
বৃক্ষারদি প্রচুর" জাঙ্গিয়া থাফে। বীরবন্দর, পাটনা, কামারদ| বা দহ ও বাহছারগঞ্জ 
নামগুলি যে এই নদীউপকুলবর্তিতার নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। বীরবন্দর 
এই লুপ্ত নদী ও রসুলপুর নদীর সংযোগশ্থলে বলির। “বন্দর আখ্যা পাই! 

থাফিবে। এই নদী যে লন্দুখব্তী চারবার ভাটার দারা 
দাদার ভাটার নানি নিঃসন্দেহ। 

*. কাখিতে (হিজলী-কাখি) কুমারপুর নামক গ্রাম ও বাহিরীমূঠা নামক 
পরগণায় অস্তিত্ব এখনও দেখ! যায়। 5এঃনশ্য ৫৫ [11619 .020৩ হইতে, 

হিশ-ইন্ছ: ৫ 



হইতে উড়িবার সুবাদার নিষুক্ত হইয়া কটকে, বছিডেছেন ।ঞ রহ 
কাকাল সাহুচয় 'সেগিনীপুরে গিয়া খুবাগায়ো। লহিত 

| সাক্ষাৎপূর্বক তার খআহ্গত্য খাঁকার 
করিলেন এবং জায়াঘাট ফুল্ওয়ার নদীয় ণ তীরপথে কটকে গিয়া 
নবাবের নিকট সনন্দ গ্রহণে “ইখতিয়ার খা" উপাধি প্রাপ্ত হইলেম। 
তাহার জমিদারীর নাম “সরকার বালেশ্বর' হইল । জমিদারীর এই 
বন্দোবস্ত হইল বে, যখন বাদৃশাহের পক্ষ হইতে উড়িষার স্বাদার 

নিষুক্ত হইয়া কটকে যাইবেন, তখন গোয়ালপাঁড়া $ সর্হদ্ হইতে বন্দর 

প্রকাশিত কাখি মহকুমার মানচিত্রে (1820 ৫181108) কাথি মহকুমার অস্ত 
নাম কুমারপুর মহকুমা! (581১01515102. [7110211)01) লিখিত হইয়াছে । 

৬106 99821 9762 £%০. 23 

* মুঘল সম্রাট শাহজহানের সময়ে উড়িধ্যার প্রথম (৪ঠ1 ফেব্রুয়ারী ১৬২৮-- 
১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ ) মুঘল স্ুবাদার ছিলেন বাকর খশ নজম্-সানি (982:10915 
90195 £%) 11877 17775? 199 )। 

1 ফুল্ওয়ার সভবতঃ সুবর্ণরেখ! নদীর তীরবর্তা কোনও স্থান; সরকার 
জলেশরের অন্তত বাশদা মহালের ফুল্ওয়ার! চৌর নামে বিভাগ দৃষ্ট হয়। 
(51898108010: 04. 21. 01780255211215 0608797280০) 05952 

1 0.4. 9. 8,601, 244, 1916 %০, 2, £, 41) 1 খীস্থানে নদীর পারঘাট 

থাকায় জনসাধারণ “ফুল্ওয়ার্ নদী" বলিত বলিয়। বোধ হয়। 

1 বালেশ্বর নামে কোনও “সরকার? দৃষ্ট হয় ল1া। জলেশ্বর ঘরকারের অস্তগতি 
'যন্ধর বালেশবর' চাকুল। ছিল (38:065775 9. 4, 1785 5০4, 8, £. 858 $ 

4:4১ 8. 851 597. 2885 7916, ০ 2. ঠ. 4601 ইখতিয়ার রাজ্য 
প্রধাদতঃ জলেশ্বর সরকারের অন্তভূ্তি ছিল। 

8 পাশনুড়ার নিকটবর্তী পরগপা! কাশীযোড়া ও শাহাপুর 47775” 
0056527) 2, 46) | সরকার ছালেম্বর শাহ জানের সময়ে শাহজাদ। পুজা 

কুক কু সু ৭টি সরফারে বিত্ত হয়।-গোক্াল পাড়া সরকার তাহার 
অভ্ভম। (7. 4339. 8.১ 1. 9.11916, $. ৫৫) 

৪৯ হিশস্ইশগ 



বাঁররাস্বয়.বরকায 'রাদ্সা * পর্যন্ত তাহার ' সং গিয়া পৌঁছাইয়! দিক 
আলিবেনঃ এরং .মুবাদার পদচ্যতত হুইয়! বাদশাছের নিকট. ফাইবার 
মসরে-কীহাকে রাম্না ছইতে মেদিনীপুরে পৌছাইয়া ' দিয়া - ম্থ্ীয় 
জঙিক্লারীতে ফিরিয়া আসিবেন । 

“ইখতিয়ার খার উরসে তাহার স্ত্রী নাঞ্জিরা খাতুনের গর্ভে এএকটি 

দাউদ খ। ও তৎ-পুন্র গণ উল জানলার জি 

অধিপতি হন । ইনি বিধাহু ব্যতীত বহু স্ত্রীলোক নিকাহ, করিয়াছিলেন । 

তাহার ২২ জন পুন্রসস্তানের মধ্যে তাজ, খা মস্নদ-ই-আলা ও 

সিকন্দর খ! বিবাহিতা! স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন; রম্থুল খা, দরিয়া 

খা প্রভৃতি অন্যান্য ক্র সম্তান। দাউদ্ খা! ইহাদিগকে তাজ, খা 

ও সিকল্দরের অনুগত থাকিতে উপদেশ দিয়! ক্ষুদ্র ক্ষু্র জমিদারী 

দিয়াছিলেন। "' দাউদের স্বৃত্যুর পর মিয়! তাজ, খী৷ মসনদ্-ই-আলা 

পিতৃপরিত্যক্ত সিংহাসনলাভ করেন । সিকন্দব্ প্রভূত বলশালী ছিলেন; 

তিনি ব্যায়াম ও কৃত্তির চর্চার সর্বদা অতিবাহিত রুরিতেন। 

তিনি এতদূর ক্ষমতাশালী ছিলেন বে স্ুর্যোদয়ের এক প্রহর পূর্থে 

* বাম্না ব| বেমুন! বর্তমান বালেশ্বব জেলাব অন্তর্গত । ইহা বালেশ্বরেখ 

উত্তরপশ্চিম দিকে ৫ মাইল দূববর্তা। উড়িত্যাব মাদল! পাঁজীতে ২৮টা বিশিতে 

(বিষয়) বিতক্ত বেমুন! দণ্ডপাটেব উল্লেখ আছে। শাহশূজাব বাজন্ম বন্যোবন্ডে 

বমুন। সরকার ২*টা মঙ্গলে বিঙক্ত দ্বিল। রেমুন। এক সময়ে উত্তর উড়িব্যার 

র্বপ্রধান সমৃদ্ধিশীলী শহব ছিল। এই স্থানেব ক্ষীরচোর। গোপীনাথের মঙ্ষিব 

প্রসিদ্ধ । শ্রীচৈতন্ত দেব ১৫*৯--১৭ খ্রীষ্টাব্দে বেমুনায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। 

+ এখনও নিঞ্জ কস্ব। ব! শহ্র্ ছিজলীর অতি নিকটেই রস্লপুর। দরিয়াপুর, 

বাহাস্থুর গড় প্রস্ভৃতি গ্রাম দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ দাউদের এই সমস্ত পুত্রগণের 

নামানুসারে এই গ্রাঝগুলির নামকরণ হইয়াছিল। চাকল্! হিজলীর মধ্যে 

ইখ ভিয়ারপুর, মসম্বলীপুর গ্রত্থতি গমের অস্তিত্ব মস্নদ -ই-আলা বংশের মাঘের 
স্মারক বলিক়্। বোধ হয়। 

ছিলইস্জ। ৭ 



শিছানা হইতেউটিয়া! দেপাল * হইতে ভীমসিন্ €) পধন্ত সাদ 
'দিহসে কুচ করিবার পথ বেড়াইয়া আপিতে তীহার দেড়প্রহর লাগিত। 

ঘ “লিফন্দর্ পরম্পরায় মযুরভর্জের 'রাউত্রাও ভঙ্গ ৭ সুর্ধভঙ্জের 
শারীরিক বলের খ্যাতি শুনিতে পাইয়া! তাহার 

ময়রতজ আক্রমণ সহিত বলপরীক্ষায় অভিলাষী হইলেন। তাজ, 
খা মস্নদূ-ই-আল। মযুরভঙ্জের রাজাকে তাহার 

অধীনতান্বীকার ও কর প্রদানের জন্ পত্র লিখিলেন। পত্রের মর্ম এই, 
'এডস্বারা মযুরভঞ্জের রাজা জাত হও যে,__ঈশ্বরের কৃপায় আমি নব 
কেল্লা সমূহ প্রস্তুত করিয়াছি; আমার ছোট ভাই সিকন্দরের বীরত্বে 
নিকটবতাঁ সমস্ত জমিদার তাহাদের দেশের খাজনা আমাকে প্রদান 
করিয়া আমার “তাবেদারী' করিতেছে ৷ তুমি সামান্য জমিদার- কেন 

আমার “তাবেদারী' কর নাই আমার বিজয়ী সৈন্যদল শ্বর্ণরেখার 

ভীরে রহিয়াছে, $ আমার ছোট ভাই আমার আদেশের প্রতীক্ষা 

* দেপাল কাখি মহকুমার একটি গ্রাম; কস্বাহিজলী হুইতে ২৪ মাইল 
দূরবর্তী, রেণেলের মানচিত্রে (510৪৮ [2.) দেপাল আছে। 

+ রাউৎ্বাও তঞ্জ__ময়ূরতঞ্জের তৃতীয় রায় বা! রাজ পুত্রের অভিধান। 
বৈস্যনাথ ভঞ্জ রাজ! ছোট রায় সেন। 
রউত্রা অন্থজতার তিন ভাগ্যবান ।” 

--রসিক মঙ্গল, দক্ষিণ বিভাগ, ১২শ লহরী ৷ 

কষ ভঞ্জ ও তাজ খা! মস্নদ-ই-আলার পুত বাহাছুর খখ ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ 
মুঘলের বিরুত্ধাচারী হইয়াছিলেন। সিকন্দের সহিত সংস্য্ট রাউৎ রায় সূর্যতঞ্জ 
সস্তধতঃ বৈগ্যনাথ তঞ্জ অথব| জগন্নাথ তঞ্জের ভ্রাতা হইবেন 
- ধুঁসুবর্ণরেখার তীরে চাকল! হিজলীর সীমাস্ত জলেশ্বর হইতে ময়ুরতঞ্জ রাজ্য 
বেশী দূরবর্তী নছে। মেদিনীপুর জেলার ঘুবর্ণরেখার তীয়বর্তী নয়াবসান 

নামক গ্রাম মযুরতঞ্জ রাদ্ার জমিদারীভূক্ত ছিল্ল। নয়াধসান গৌপীবল্লপ্তপুর 
গানায়। এতদ্ব্যতীত হিজলী জেলার অন্তত বর্তমান কাখি মহকুমার বীরকুল 
পিরগণাওড বহুদিন ময়ুরতরঞ্জের অধিকারভূক্ত ছিল--707065:8 ৩. 4. 5১. 
207. 052, 1, 194. 

রই ' ছি-নইনআ 



করিতেছে তুমি পত্রপাঠ ভিন বৎসরের খাজনাসহ আসিয়া আমার 
' অধীনতা স্বীকার করিবে ; নতুবা তোমার দিষ্কৃতি নাই জানাইলাম ।” 
মদ্ুরতঙ্ের রাজ পত্রপাঠে জুুদ্ধ হইয়া! পত্রখানি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ও পদদলিত 
করিলেন। ইহার ফলে সিকন্দর ময়ুরত্জ আক্রমণ করেন। * রাজা 
যুদ্ধে পরাস্ত হুইয়৷ সন্ধি স্থাপনার্থী হন এবং তাহার কন্যাকে সিকন্পর্কে 

বিবাহ দিবার ইচ্ছ! প্রকাশ (1) করেন । সিকন্দৰ কোমার্ধত্রতাবলম্বী 

ছিলেন, তজ্জন্য ময়ুরভর্জের রাজকন্যা মস্নদ্ ই-আলার সহিত 
পরিণীতা৷ হন । ? 

“একদা তাজ, খাঁ মস্নদ-ই-আলা নিয়মানুযায়ী বাষিক “ভে 
ইত্যাদি লইয়া কটকে মুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘান। কটকে 
তরাহায়া “ফতেমুখ, খা" (1) নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। সিবচ্গর্ 

সপ স্সসপে 

না মনুবতঞ্জ আক্রমণ নহে, সম্ভবতঃ মযুবভঙ্জেব রাজ্যতুক্ত বীরকুলকে লেখক 

ভরমক্রমে ময়ুবতঞ্জ করিয়াছেন। হয়তঃ এই বীরকুলে সপরিবারে 'রাউৎ রাও' 

অবস্থান করিতেন বলিয়া! তাহারই কন্তাকে মস্নদই-আলার বলপূর্বক গ্রংণ 

করিবার দ্ুযোগ ঘটে। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যেব নিয়মানুযায়ী “রাউৎ রাও' দিগের 

জন্ত ভিন্ন সম্পত্তি নির্দি আছে। এমনও হইতে পাবে, বীরকুলই রাউৎ 

বাওয়ের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। 

+ তাজ খণ৷ মস্নদই আল! কুলাপাড়। গ্রামেব হরি সাউ নামক তৈলিকের 

সৌদ্দর্যশালিনী কন্তঃকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছিলেন বলি হিলী অঞ্চলে 

প্রবাদ আছে। তিক্ষুক ফকিরের এখনও 'মসন্বলী ও হরি সাউর পাল!" গান 

করিয়। থাকে (পরিশিষ্ট দইব্য)। মস্জিদের নিকট একটি সমাধি আছে, তাছ। 

হরি সাউর কল্ঠার বলিয়! এখনও মস্জিদের পেবকগণ দেখাইয়। থাকেন । 

এতপ্ব্যতীত উদ্ধব নামক ধীবরের ক! মদ্নদ্-ই অন্তপুরে স্থান পাইয়।ছিল 

বলিয়। কথিত আছে। এই বীবর-ফণ্ভাব সমাধিব নির্দেশও পাওয়! যায়। 

মদ ই-আ। * ৪৯ 



তাহার “শাক নামক গুরুভার লৌহদওড « হৃততে ম্লালবাগে ভান 
তাজ, খা. সমভিব্যহারে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । নবাবের কুভিগির মরা 
সিকন্দরের লৌহদণ্ড জুইয়! চালনায় অক্ষম 

এরং তাহার সহিত কৃত্ভিতে পরাজিত হয়। 'কটক হইতে স্ুবাদায়ের 
মিকট বিদায় লইয়! হিজলী প্রত্যাবর্তনের পথে জলেশ্বরে পরণোকগত 
কথলু শাহের মাত৷ শাহী বেগমের সহিত তাঁজখা মস্নদূ-ই-আলার 
সাক্ষাৎ হয়। ইনি সেখানে অন্ুচরবর্গের সহিত দীনভাবে অবস্থান 
করিতেছিলেন। মস্নদ্-ই-আলা তাহার ছরবস্থার বিষয় অবগত হইয়! 

স্বীয় পরিবারবর্গের বাদৃশাহী আদবৃকায়দা শিক্ষার্থ ভাহাকে সসম্মানে 
আজীবন প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়া তীহার সমুদয় অন্ুচরবর্গের 
সহিত রাজধানীতে আনয়ন করেন । 

“দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র, দিবাকর পণ্ডা ও দ্বারকাদাস 

_ (প্লাজুকায়েত” ) নামক কর্মচারিগণ তাজ খা 
মস্নদ্-ই-আলার রাজকার্ধ পর্ধবেক্ষণ করিতেন । 

তাজ খা দিকম্দরকে জীবনাধিক স্মেহ করিতেন । এই স্রেহ ও পক্ষ- 
পাতিত্বের জন্য এই সমভ্ত কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হইয়৷ সিকন্দরের 
প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন । তাজখাঁর মহিষী 1 এবং ভাগিনেয় ও 

জামাত। জৈন্ খার সহিত চক্রান্ত করিয়া উ হারা সিকন্দরের প্রাণবিনাশ 
সাধন করেন। 

“ভ্রাতা আকন্মিক মৃত্যুর জন্য শোকার্ত হইয়৷ মস্ন?ই-আলা 
ত্বীয় একমাত্র পুত্র বাহাছুরকে রাজদ্বের ভারার্পণ 
করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, এবং 'অমপ্গি 

পরগণার কস্ব! নামক স্থানে হজরত মখ,দ্রমূ শেখ -উল্-মশায়েখ, শাহ, 
* মস্নদূ-ই-আলার মস্জিদে একটা লৌহদও এখনও রহিষ্না্ে, উহ! 
সিকন্দরের 'আম] বাড়ি' বলিয়! কথিত হয়? উহ্থাই সম্ভবতঃ এই 'শশীক' 
হইতে পারে । 

-1 ইনি ময়ূরভঞ্জ রাজকভ! লছেন। 

৮০ হিপ 

তাঙখ'ার শববাদারের 

সহিত সাক্ষাৎ 

সিকন্দরের হত্যা 

বাহাঞ্ছর খ। 



আবুল-হুক-উদ্দীন্ চিশতিয় * নিকটে সন্নাসধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি 
মৃবাদারের নিকট নন্দ ছাসিল করিয়া! আপনার পুত্রকে নবাৰপদে 
অভিষিক্ত করিবার জন্য স্বীয় পুত্র বাহাহুরসহ জহাঙ্ীর নগর (ঢাক! ) 
যাত্র! করিলেন। পথিমধ্যে পিঙ্গলা গ্রামে “চুহি সাগর” পুষ্ষরিধীর ? 
নিকট অবস্থান করেন । সেখানে হজ রৎ খুন্দকার শাহ. আলা নামক 
বিশেষ ক্ষমতাশালী জনৈক সাধু পুরুষের সহিত তাহার পরিচয় হয়। 
তাহার। জহাঙ্গীর নগরে গিয়া শাহজহানের | সহিত সাক্ষাৎকার পূর্বক 
“দরবার খরচ' ও “নজরানা' টাক! দিয়া সনন্দ হাসিল করিলেন এবং 

* এখনও মেদিনীপুর জেলায় অমশিতে এই নামধেয় পীবের আক্তন| 
বর্তমান আছে। 

+ পিঙ্গল! মেদিনীপুর জেলার সদর মহকুমার একটা থান! ও বন্ধিষু গ্রাম। 
পিঙ্গলার পোষ্মাষ্টার মহাশম়কে অনুসন্ধিৎসু হইয়। লেখায তিনি অনুগ্রহপূর্বক 
প্রত্যুন্তরে লেখককে জানাইয়াছেন যে পিঙ্গল। গ্রামে জু-সাগর নামে 
প্রায় ৪৯১০০ বর্গফুট আয়তনের একটা প্রাচীন, পু্করিণী আছে। প্রবাদ লোকে 
থাল! বাটা প্রসূতি কাংস্ত পাত্র আবণ্তক হইলে, একখানি কাগজে তালিক৷ 
লিখিয়। ইহার জলে ফেলিষ। দিত) পরদিন সেই তালিকানুষায়ী সমস্ত 
বাসনপত্র তাপিয়! থাকিত। আবশ্টকত। শেষ হইলে এ ভ্ব্য পুক্ষরিণীতে 
ফিরাইয়! দিয় আসিতে হইত । কোন সময়ে কেছ লোভ পরবশ হুইয়। এ 
কাংন্ত পাত্র আত্মল[ৎ করায় সেইদিন হইতে আর পাত্রাদি ভাসে না। এই 
পুকরিণীর “ডু' (জীউ-_জীব) ব। জীবন ছিল বলিয়। লোকে এই পুফরিণীর 
নাম 'ভু-সাগর' দিযছিস। এইরূপ জনপ্রবাদু আমরা আরও একাধিক 
প্রাচীন পু্ধরিণী (আমদাবাদ গ্রামে চাউলযারী পুকুর, নন্দীপ্থাম থান) সম্বন্ধে 
গুনিয়াছি। যাহ! হউক, ফার্সী হস্তলিপির 'ঢুরি-সাগর'ও 'জুসাগর' যে অভিন্ন 
সে বিষয়ে সন্গেছ নাই। 

£ শাহজহান্ ১০২২-১৬২৫ খান পর্যন্ত বাঙ্গালার স্থলতান ছিলেশ। 

ইহ। তৎপরবর্তাঁ ঘটন। তখন শাহ জহান্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। লেখকের অমে 
'শাহজহান্* লিখিত হুইয়াছে। ঘটনার সময়ে শাহরহানের পুত্র শাহশুজ। 
(১৬৩৯-১৬৬০ ) বঙ্গের সুলতান ছিলেন (92271, 2, ৮2 )। 
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অবশিষ্ট টাকার জন্য পিতাপুত্রে সেখানে জামিন শ্বরূপে অবস্থান করিয়া 
হিজলীতে টাক! আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে 
মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাস্র সান্নিপাত রোগে মারা গিপনাছেন বঙ্গিয়া অর্থ 

সংগৃহীত না হওয়ায় তাজখ৷ পুত্রকে ঢাকায় রাখিয়া স্বয়ং হিজলী 
আলিলেন। পথে পূর্বোক্ত পিঙ্গলার খুদ্দকার শাহ. আলা নামক সাধু 
পুরুষকে একজন লোক উদ্রীরোহণে দেড় প্রহরের মধ্যে যে পরিমাণ 
স্থান বেড়াইয়া আসিবে সেই পরিমাণ ভূমি অতিথি, ফকির ও দীনহঃখীর 
সেবার জন্য দান করিলেন। এ তৃসম্পত্তির নাম “খাদা মাদা' * 
রাখিয়া এক সনন্দ লিখিয়া দিলেন। অনস্তর তিনি হিজলী আসিয়া 
মুদ্রাসংগ্রহপূর্বক জহাঙ্গীর নগরে প্রেরণ করিলেন ; এবং পুত্রকে 

সেখানে থাকিয়! বাদৃশাহী আদব্কায়দ1 শিক্ষার্থ পত্র লিখিয়া নিজে 

* এই লম্বপ্ধে প্রাগুক্ত পিঙ্গলার পোষ্ঠ মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন 
“খোদামাদ।” নছে--ঘোড়ামার।' | ইহ। সবং পরগণার পিঙ্গলায় অবৃস্থিত। 

"পুর্বে তথায় “শাহ আলম নামক জনৈক ধর্মনিষ্ট ফকির বাস করিতেন, তিনি পীরের 
সেবার জন্ত স্থানীয় কোন বড় জমিদারের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি চাছেন, ইহাতে 
জমিদার বলেন,_তোমার ঘোড়াটা এক দৌড়ে যতদূর ছুটিয়। আসিতে পারিবে 
ততদূর জারগ| তোমাকে দান করিব। তিনি উত্তর পার্শ্ব নদীর পাড় হইতে 
ঘোড়াটা ছাড়েন এবং ঘোড়াটা ২ বর্গমাইল স্থান ঘুরিয়া আসিয়া! এই স্থানেই 
মার! যায় ; সেই অবধি উক্ত ২ বর্গমাইল স্থান “ঘোড়ামারা' নামে অভিহিত ও 
শাহ, আলমের সম্পত্তির অস্তভূক্ত হইয়াছে । এই সম্পত্তির দ্বার এখনও 
পীরের সেবা হয়। পীরের মস্জিদ্টি একটি পুবাতন বকুল গাছের নিফট 
বর্তমান আছে। পিলার প্রায় ছুই মাইল উত্তরে ঘেড়ামার! গ্রাম অবস্থিত, 

(97291 50156) 91056 110 27 01150100020 1256 এ এই 

গ্রামের নং ৭৪, রেতেনিউ সারতে নং ২৪৭৭) এই “ঘোড়ামারাঁ যে 

খোঁফামাদ।, “শাহ. আলম” যে “শাহ আল।” ফকির এবং অজ্ঞ।তনাম! জমিদারটি 
বে তাজ খ। মস্নদ্-ই আলা ফাপী হস্তলিপি তাহার প্রমাণ। ও 
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সংগারত্যাগী সম্যামীর হ্যায় আচয়ণ করিতে লাগিলেন । * কর্মচারিবর্গ 
সবার! রাজকার্য নির্বাহ হইতে লাগিল । এই সময়ে মস্নদ-ই-আলা 

মসজিদের সন্মুখস্থ “হুজরার' মধ্যে তপস্তামগ্ন হইয়৷ সমাধিপ্রাপ্ত 
হইলেন। 

“তাজ খাঁর মৃত্যুর সহিত তাহার সিংহাসনলোভী জামাত৷ জৈন্ খার 
চক্রান্ত নিবদ্ধ ছিল । নবাবমহিষী স্বীয় জামাতার ছুরভিদ্ছি বুঝিতে 

াহা্থুর ধার পরিণাম পারিয়া সমস্ত অবস্থা পত্রে আহুপুর্বক লিখিয়! 
জহাজীর নগর হইতে বাহাছুরকে আনিবার জন্য 

স্বীয় ভ্রাতা রহ মন্ খাকে প্রেরণ করিলেন; এবং জৈন্ খার পাপাভি- 
লাষের পরিশোধ লইবার জন্য উদ্ভতা হইলেন । জৈন্ খা হিজলীতে 

অবস্থান নিরাপদ নহে বুঝিয়া অমগিতে সৈম্যসমাবেশপুর্বক শাশুড়ির 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিলেন। এদিকে রাজ-পরিষদ্বর্গের পরামর্শে 

তাজ খার পত্বী তাহার জামাতা জৈনের সহিত মনোবিবাদ মিটাইয়া 
বাহাহবর না আস৷ পর্যন্ত জৈন্কেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। 
“এই সময়ে শাহজহাবাদে (দিল্লী) বাদ্শাহী পদের জন্য গোলমাল 

হওয়ায় নুযোগ বুঝিয়৷ রহ মন্ খা তাহার ভাগিনেয় বাহাদছুরকে কৌশলে 
লইয়া পলায়নপূর্বক বছকষ্টে হিজলীতে উপনীত হইলেন।  গৃহ- 
বিবাদের অবসান ঘটিল। জেন্র্খ৷ বাহাহরকে সিংহ(সন পরিত্যাগ 

করিলেন। বাহাছুর স্বীয় মাতুল রহমন্ খার কন্যার পাণিগ্রহণ 

করিলেন । 

* সন্তবতঃ হস্তলিপিলেখক মস্নদৃ-ই-আলার প্রতি পক্ষপাতিতাবশতঃ 

স্ববাদায়ের টাক। পরিশোধ ও শিক্ষালাভার্থ বাহাছুরের হঢাক!য় অবস্থানের কথ, 

লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজন্ের দায়েই বাহাছ্থর আটক ছিলেন, সমসাময়িক 

বৃস্তান্তে আমর! ইহাই জানিতে পারি। 
1 ০০72 1660, 110ত5551 00৩ 1958) 01015 ০01 1712851 

100 91005 1159 01531010900 1150 10551 1570 ৪ 011501061, 20420. 

106815 (0 559105, 8120, 1010 0106 19511) ০0£ 1015 ০0 1561 10 

15০920061 056 ০০005, 7216175 26618082০০৪, ০৭ 2১158. 
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“জরহা্গীর নগরে প্রকাশ হুইল যে বাহাছুর খা শুর্জাকে লইয়া 
পলায়ন করিয়াছেন । * বাদ্শাহী সৈম্য বাহাছরূকে ধরিধার জন্য 

হিজলীতে অভিযান করিল । জৈনুর্খ৷ সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন ; 
বাদ্শাহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জৈন্ ও বাহাছরের মাতুল রহমন্ নিহত 
হইলেন। বাহাছুরের সৈম্যপল ছত্রভঙ্গ হইয়৷ পলায়ন করিল । ইতিমধ্যে 
মুঙ্গেরে শুজ৷ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া সংবাদ আদিল । বাদ্শাহী সৈন্য 
বাহাহবরকে সপরিপারে বন্দী করিয়া লইয়! পলায়ন করিল । বাদৃশাহের 

পক্ষ হইতে দিবাকর পণ্ড ও দ্বারকাদাস হিজলীর জমিদারীর রাজব্ব- 
আদায়ে নিষুক্ত হইলেন । বাদৃশাহের “বড় দেওয়ান দেশকে হই 
ভাগ করিয়! উক্ত ছুই জনকে অর্পণ করিয়া গেলেন । চাকৃলা হিজলী 

বাদুশাহের অধিকারে আসিল । বাহাছুর খাকে শুজ! ছাড়িলেন না, 
তাহাকে আপনার নায়েবের কার্ধে নিযুক্ত করিলেন ৷ তারপর বাহার 
আপনার রাজ্যের কোন খোঁজখবর লইলেন না। হিজলী দিবাকর 
পণ্ডা ও দ্বারক! দাসের হস্তে রহিল ।” 

* বাহাছুর যখন ১৬৬০ খ্রীষ্টান্ডে ঢাক হইতে পলাইয়! আসেন, সে সময়ে 

শুজার সহিত আওরংজেবের যুদ্ধ চলিতেছিল। বাহাছরের বহুদিন ঢাকায় 
অবস্থান নিবন্ধন শৃজার সঙ্গে তাহার হ্ব্ভতাও সংঘটিত হইয়াছিল । ত্যালেন্টিন্ 
লিখিয়াছেন,-_-শাহ, শৃ্ স্বীয় বঙ্গশান সময়ে হিজলীকে উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বজদেশের সহিত যোগ করেন ; এজন্ত হিজ্জলীর তৌগোলিক অবস্থান 
উড়িষ্যায় হইলেও ইহ! বঙ্গদেশের অন্তর্গত হুইয়াছিল। শুঞ্জার দগহিত হিজলীর 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। মেদিনাপুর জেলায় নারায়ণগড় 
খানায় কস্ব। নামক গ্রামে একটা মসজিদ আছে; তাহার লিপি হইতে জান। 
সায় ১৯৬০ বঙ্গান্ে (১৬১৩ ্রীইান্ে ) শাহজহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা কর্তৃক 
ইহ| নিমিত হয় (মেদিনীপুরের ইতিহাস, ৩৭৪ পৃঃ)। এই মলজিদট 
নারায়ধগড় থান! অফিসের এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা! শুঁজার 
মেদিনীপুর গ্রীতির পরিচায়ক । আ্বতরাং বাহাছরের সহিত শৃ্খার পলায়ন 

গুজব রটন| হওয়! বিচিত্র ছিল ন! | শুঞ্জামুঠ! পরগণ| ও সহর মেদিনীপুরের 
শুর্ীগঞ্জ মহল্প। শৃজ। নামের স্মারক হওয়া। সম্ভব৷ 
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পঞ্চম অধ্যায় 

মস্নদ্-ই-আল। ও তদ্বংশীয়গণের রাজত্বকাল 

প্রথমেই মস্নদ-ই-আলার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভ্রম সংশোধন 
করা আবশ্যক । হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী 
হস্তলিপি হইতে জানা যায়,-ইখ তিয়ার খাঁর 
জীবনের অধিকাংশ সময় নিজের ভাগ্যসংগঠনে 

ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি যে সময়ে নবাবী সনন্দ লাভ কারন, তখন 

তাহার শেষ বয়স বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এতত্যতীত ইখতিয়ার 
খার পুত্র দাউদ্ খাও রাজা হইয়া অত্যল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন,_ 
ইহাও বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে। ফাসঁ হস্তলিপিতে দেখিতে 

পাই--উখ.তিয়ার খাঁর পিতা মন্ম্বর ভূঞা & বাঙ্গালার শাসনকর্তা 
হুসেন শাহের সময়ে বর্তমান ছিলেন। হুসেন শাহ, ১৯৯৩ হইতে 

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্ব পর্যস্ত রাজত্ব করেন। বাকর্ খা যখন উড়িত্যার 

সববাদার হইয়া কটকে আগমন করেন,সেই সময়ে রহমত ভূঞা 
তাহার নিকট জমিদারীর সনন্দ গ্রহণপূর্বক “ইথ তিয়ার খা! উপাধি 
লাভ করেন। বাকর্ খা ১৬২৮ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে 

ইখতিয়ার খার 
সনন্দলাত 

* ভূঞা-_-তৌমিক বা ভূম্যধিকারী | এক কালে ভূঞা (ভূইয়া) বলের প্রবল 
পরাক্রান্ত জমিদারদিগকে বুঝাইত। প্রসিদ্ধ “বারভূঞা'র প্রতাপে মুঘল 

ংহাসন পর্যস্ত কম্পিত হইত। হিজলীর তাজখ। মস্নদ-ই-আলা বার 
ভূঞার অন্ততম ছিলেন বলিয়। পোহুগীজ ভ্রমণকারী ম্যান্রিক্ উল্লেখ 

করিয়াছেন। এখনও উড়ব্যার বহু জামদার "ভূঞা" পদবীতে আখ্যাত 

হইক্গা'থাকেন। 



মুঘল সম্সাট শাহজহান্ কর্তৃক উড়িত্যার নুবাদার নিযুক্ত হন। ? 
নুতরাং ফার্সাঁ হস্তলিপির মতে ইখতিয়ার ও তু পিতা মন্যুরের 

সময়ের ব্যবধান প্রায় ১২৫ বৎসর, ইহা অসম্ভব । মন্স্বর ভূঞা 
গড়ের শাসনবর্ত। ছসেন্ শাহের সমসাময়িক, ইহা হিজলীর ফারসী 
ইতিহাসপ্রণেতার কল্লন! বা অমূলক জনশ্রতির সমাবেশ মাত্র। কারণ 

হুসেন শাহ. গৌড়ের জনপ্রিয় ও বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। প্রত্যুতপক্ষে 

বাঙ্গাঙগায় পাঠানকর্তৃত্বের সময়ে উড়িত্তার হিজলীতে মুসলমান প্রভাব 
বা বসবাস কল্পনা আদৌ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়না । সম্ভবতঃ 

+ আকবরের রাজত্ব কালে ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাকব্ খ। আনসারি মানসিংছের 

অধীন কর্মচারিক্ূপে উডিযায যুদ্ধ করেন। এই বাকর্ খা ইখ.তিয়ারের সনম্দ 

প্রদাতা হইতে পারেন না-কারণ ইনি স্ুবাদার নহেন। দ্ুবাদার বাকর্ খ 

নজম্সানিই সনন্দপ্রদান করেন। কারণ হিজলীতে প্রাণ্ড ফার্সী হস্তলিপিতে 

আছে-_-এই বাকর্ খাঁ বাদ্শাহের আত্মীয় ও সুবাদার। নজম্সানি বংশের 

সহিত শাহজঙানের বংশেব বিবাহ অনেক ফারসী ইত্ডিহাসে উক্ত হইয়াছে 

(অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত)। এতত্যতীত ইখ ভিয়ারকে যে 

সর্ভে জমিদারী “সরকার বালেশ্বর' প্রদান কর! হয়,_তাহ! দৃষ্টে সনন্দ প্রদাতা 

যে বাকর্ খ! নজম্সাণি সে বিষয়ে সদ্দেহ থাকে না? যেহেতু, সরকার 

জলেশ্বর', 'সরকার রাম্না, প্রভৃতি “সরকার” বিভাগ ১৫৮২ শ্রীষ্টান্দে আকবরের 

রাজদ্ব সচিব রাজ! টোড়ল মল্প কর্তৃক প্রবতিত হয়। সুতরাং ইহা ১৫৮২ 

্রীষ্টান্দের পরবর্তী ঘটন! সন্দেহ লাই। তারপর এই সর্ভ দ্বারা জান! যায়-- 

গোয়ালপাড়া সরহদ্দ অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলার নিকট হইতে রাম্ন! বা বালেশ্বর 

পর্যস্ত পথরক্ষা করিয়৷ স্বাদারের যাতায়াতে সাহায্য করিতে হইবে ;--ইহাতে 

শপষ্টই বোধ হয় যে, তখনও মুসলমানগণ বেশী দুরে দক্ষিণে নিষ্ষণ্টক রাজ্য 

স্বাপন করেন নাই অর্থাৎ কটক হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত উড়িষ্যার পথ তখনও 

অমিদারগণ দ্বারা উপক্রত ছিল। ইহা ১৬২৮-২৯ শ্রীষঠাব্বের ঘটন! বলিয়াই 

সচিত হয়,_কারণ এ সময় উড়িত্যার মধ্যভাগ অর্ধন্থাধীন জমিদারদিগের অধীন 

ও ভীহাদিগের বিজ্বোহছে উপজ্রত ছিল (58115815 87%/2865 1% 1158751 

140, ঠ. 202 র্টব্য )) শুজার শাসনসময়ে এ দশা চলিয় গিয়াছিল। 

ভি হি-সনই,আ। 



বঙ্ের মুঘল সুবাদার খাঁ-জহান্ বা তৎপরবর্তী কোনও শাসনকর্তীর 
সময়ে মন্হুর চণ্তীভেটাতে বসবাস করিয়া খাকিবেন। ইখতিয়ার যৌবনে 
গৃহ হইতে পলায়ন করেন পরে উদ্ভম ও অধ্যবসায় প্রভাবে সম্পূর্ণ 

নিঃসহায় অবস্থা হইতে সৌভাগ্য অর্জন করিতে সমর্থ হন; স্ৃতরাং 
তাহার পক্ষে পার্খববতাঁ জমিদারী প্রভৃতি জয় করিয়া রাজভ্রীতে ভূষিত 
হওয়।৷ অতিপরিণত বয়সে ঘটিয়াছিল-_ইহ। সহজে বিশ্বাস করা যায় । 

এই বংশে “মস্মদৃূ-ই-আলা, উপাধি কেবল মাত্র তাজ খাঁর ছিল। 
ইনিই “তাজ খা মস্ন্দ্-ই-আলা” বলিয়া লোক- 
বিশ্রত। হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপিতে 

তাজ খার “মসূনদ্-ই-আলা” উপাধি লিখিত আছে; এই বংশীয় অন্য 
কাহারও নামের সহিত “মস্নদূ-ই-আলা” উপাধি সংযোজিত হইতে দৃষ্ট 
হয় না। এই পুস্তকখানি বিস্তৃত ইতিবৃত্তপূর্ণ একটী স্বতন্ত্র ও বৃহৎ 

মূল পুস্তক হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ তাজ খা মস্নদ্-ই-আলার 
রাজতাবসানের কিঞ্চিদিধিক শতবর্ষ পরে বিস্মিল্লা সাহিব্ নামক জনৈক 
লেখককর্তক ক্ষুদ্রাকারে সঙ্কলিত হুইয়াছিল। সুতরাং কিঞ্িদিধিক 
একশত বৎসেরর ব্যবধানবর্তা লেখক কখনও তাজ খাঁর নামের পর 
ভ্রমপুর্বক “মসনদৃ-ই-আলা+ সংযোজিত করেন নাই-_ইহ1 নিঃসন্দেত। 
এই বংশীয় অন্য কাহারও নামের সহিত “মসনদ্-ই-আলা' উপাধি 
ব্যযহৃত হইয়া থাকিলে তাহা মূল বৃহৎ পুস্তকখানিতে উল্লিখিত 
থাকিত, এবং লেখকও তাহার লিখিত পুস্তকে উহার সঙ্গিবেশ 
করিতেন । তারপর, মস্নদ-ই-আলার মস্জিদের খাদিম্গণের নিকট 
যে সনন্দ আছে তাহার মোহরটীতে “তাজ খাঁ মস্নদূ-ই-আলা” নাম 
আছে বঙ্গিয়া কেহ কেহ পাঠ করিয়াছেন। % সনন্দখানি কৃত্রিম 
হইলেও ১৮০৯ শ্রীষটাব পর্যস্ত ৭ অর্থাৎ তাজ খাঁর রাজত্বের দেড়শত 

* পরিশিষ্ট জষ্টব্য। 
1 ১৮৯৯ খ্রীষ্টাবে মেদিনীপুরের কালেক্টর ক্রোম্লীন্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 

খাদিম্গণ এই সনন্থ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । এই সনন্দের অপ্রককতত। সম্বন্ধে পরে 
আলোচিত হইবে, এখানে আমর! কেবলমাত্র সনন্দপ্রদর্শনের সময়টি ধরিয়াছি। . 

মস্নদৃ-ই-আল! উপাধি 

হি-ন-ই-আ! ৬৭. 



বলয় পঞ্ে ঘে লোখের শ্মৃতিপথে “ভাঁজ. খা মস্নদই-আলা? গাই 
জড়িত হইয়া আসিয়াছিলগ-.-ইছা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় । উচ্ারখ 
দশ বৎসর পূর্বে ১৭৯৯ শ্রষ্টান্যে বোর্ড অফ. রেভিমিউয় নিকট প্রেরিত 
এফটী “আরজী'তে তাজ ৷ মস্মদ্-ই-আলার নাম পাওয়া যায় । 
হিজলী অঞ্চলে বহুদিন হুইতে প্রচলিত “মসঙ্গজীর দীত' এ 
অমিতবলশালী সিকল্পয়ের ভ্রাতা তাজখাই “মস্নদৃ-ই-আলা'রূপে 
বপলিত হইয়াছ্ছেন। 1 পোতুগিজ মিশনারী সিব্যান্থিয়ান্ ম্যান্রিক 
১৬২৮ হীষ্টাব্ধের জুনমাসে 1 অর্থাৎ ইখতিয়ার খার সনন্দ লাভের প্রায় 

পাঁচ মাস পয়ে সামুদ্রিক ছর্ঘটনায় হিজলীর তীরভূমিতে উপনীত 

হন। এই সময়ে হিজলীর অধিপতি “মস্ন্দ-ই-আলা' ছিলেন-_ 
ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। হিজলীয় নবাব বংশের 
“মস্নদৃ-ই-আলা” উপাধি তাজ,খ'! ভিন্ন অন্য কাছারও ছিল না। 
সুতরাং ম্যান্রিক বণিত “মসনদ্-ই-আঙা” তাজখা ভিন্ন অন্য কেহ 

নহেন। 

এক্ষণে কথা এই,-তাজ. খাঁর “মস্নদূ-ই-আল উপাধি 

বাদশাহ, প্রদত্ত--কি স্বগৃহীত বা অন্য কোনও রূপে প্রাপ্ত? 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছনাথ সরকার মহাশয় বলেন “থাফি খা 
জ্গ্টই ,বঙ্গিয়াছেন যে, আকবর পাঠানদের প্রতি অত্যন্ত নারাজ 
ছিলেন এবং কাহাকেও পাঠান উপাধিগুলি দিতে চাহিতেন না। 
“মস্নদ্-ই-আলা” (01:56 01955 1101316 ০৫103101561) পাঠানদের 

গজ. চ১1206%5 1৬068 0% 1712147076, £, 275 0002 £%086. 

+ পরিশিষ্টে “মসন্দলীর গীত” ভ্ষ্টব্য। 
7 475 51066150005 0:15055 01) 117৩ 08৩ ০0: (1৩ ৩1 

পু2120119 69100205215 81051811028 01 24 51023911555 1717 প0740, 

১৬২৮ খ্রী্টান্দে ঈষ্টাব গর্ব ২তশে এঞ্িল হয় বলিয়া “7015 1210105দর 

উৎসব ১৮ই ছুন সম্পন় হইয়াছিল (চি, 04. 13570951099, 0 [0256926, 

1৩6750 (05 চা, 05652) এই দিল যাান্য়িকু হিজলীয় চবে 
প্রবেশ করেন। 

ড্ড ছি-ব-ই-জা 



বিশেষ উপাধি । ইহা সপ্তদশ শতাবীর যুখঘখল বক্ষে ব্যবহৃত হওয়া 

বিশ্বাসের অতীত । আকবর কর্তক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব পর্যস্ত ইসা খা 
“মস্নদূ-ই-আলা” উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। ৬ * রিস্ত 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমভাগে যখন বাঙ্গালার জমিদারদের পিষিয়া 
দেওয়া হইল, এবং পাঠানগণ মাথা তুলিবার শেষ স্থান হারাইল, 
তাহার পর অর্থাৎ ১৬১০-১১ এর পর হইতে সগুদশ শতান্দী ব্যাপিয়া 
কেহ যে “মস্নদ্-ই-আলা” উপাধি পাইল--ইহা! বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

ইসা খার পৌত্র মুনওওর খাকে কখনও “মস্নদূ-ই-আলা” বলা হয় 
নাই । সুতরাং ১৬২৮--৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাজ, খা “মস্নদ্-ই-আঙ্গা 
উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ তয়। কচ তবে ফি 

১৬৫৭-৫৯ পর্যন্ত বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ. খা জোর করিয়া 

এই উপাধি ধারণ করেন? * আমাদের মনে হয়, কিঞ্িদিধিক 

অর্ধ শতাব্দীর পূর্ববর্তী কররাণী বংশীয় গৌড়ের বিজেতা ও শাসনকর্তা 

তাজ খা মস্নদ্-ই-আলার বিখ্যাত নামের স্মৃতি অনুসারে হিজলীর 

স্বপ্রতিষ্ঠিত জমিদার তাজ খার সভাসদ ও প্রজাবর্গ তাহাকে 
গৌরবমণ্ডিত “মস্নদ-ই-আল।” উপাধিতে অভিহিত করেন । ণ* তাজ, 
খার সংস্থাপিত মস্জিদ্ লিপিতে “মস্নদূ-ই-আলা” উপাধি দৃষ্ট 
হয় না ;--ইহা তাহার বিনয়ের পরিচায়ক অথবা বাদ্শাত, 
কর্তৃক প্রদত্ত বা অনুমোদিত নহে বলিয়াও হইতে পারে । ১৬৫৭-৫৯ 
্রীষ্টাব্ে বঙ্গে অরাজকতার সময়ে তাজ খাঁর পুভ্র বাহাছুর হিজলীর 

জমিদার ছিলেন,-তাহা এই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । এই 

বিদ্রোহের সময় উপাধি গৃষ্ভীত হইলে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান্রিকের 

ভ্রমণবৃত্বান্তে ইহা প্রকাশিত হইত না। সুতরাং মনে হয় যে কোন 

প্রকারে, উপাধিটি ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

* অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের পত্রে জ্ঞাত । 

1+ শ্রদ্ধেয় সরকরি মহাশয় লেখকের এই অন্থমান সমর্থনযোগ্য মনে করেন । 

হি-ম-ই-আ' ঘি 
গু «৬ 

(৫... 



যাছা। হউক--স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে বাকর খর শুধাদার 
পদে নিয়োগ হইতে ম্যান্রিকের হিজল আগমন" 

০০ এই পাঁচ মাস ব্যবধানের মধ্যে ইখতিয়ার খঁ 
স্বামী রাজত্ব ও তৎ পত্র দাউদৃখার জীবনলীল। শেষ হইয়াছিল, 

এবং মস্নদূ-ই-আলা তাজ, খা রাজপদে অভিষিক্ত 
হইয়াছিলেন। এমনও হইতে পারে দাউদ্ পিতার জীবিতাবস্থাতেই 

গতাম্ হওয়ায় ইখতিয়ারের মৃত্যুর পরেই তাজখা রাজত্বলাভ 
করিয়াছিলেন । ফারসী ইতিবৃত্তলেখক স্বীয় ্বতাবসুলভ কল্পনার 
বশে দাউদ্কে পিতার মৃত্যুর পর জীবিত ও রাজ্যাধিকারীরূপে 

বর্ণনার প্রলোভন ত্যাগ করেন নাই। রহমতের “ইখতিয়ার খা 
উপাধি লাভের সময়ে আমরা ফার্সাঁ হস্তলিপিতে ভীমসেন মহাপাত্র 
ঘারকা দাস ও দিবাকর পপণ্ডাকে কর্মচারিরূপে নিযুক্ত দেখিতে 
পাই। ই'হাদের মুধ্যে ভীমসেন ব্যতীত অন্য ছুইজন. বাহাছবর 

খীর সময় পর্যন্ত জীবিত ও রাজকার্ষে নিষুক্ত ছিলেন। ভ্যালেন্টিনের 
লিখিত বিবরণে জানা ঘযায়--১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাহাহ্বর ঢাকা হইতে 

পলায়ন করেন । * ফারসী হস্তভলিপির মতে বাহাছ্বরের পলায়নের 

পূর্বে সাম্নিপাত রোগে ভীমসেনের মৃত্যু হয় । ভীমসেন বাহারের মন্ত্রিত্ব 
করিতে পারেন নাই। মুঘল সৈন্যকর্তৃক বাহাছবর পরাজিত ও ধৃত 
হইবার পর বাহাছ্বরের জমিদারী তাহার ছুইজন কর্মচারী দ্বারকা 
দাস ও দিবাকর পণগ্ডাকে মুঘল সেনাপতি ভাগ করিয়া! দেন। 

বাহাহুর ১৬৬১ শ্রীষ্টাব্ধে উড়িষ্যার সুবাদার খান্ ই-দৌরান্ কর্তৃক 
পরান্ত ও সপরিবারে ধৃত হন।1 স্বতরাং রহমতের ইখতিয়ার খা 
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উপাধি লাভে সময় হইতে বাহাছুর খাঁর সগয় পর্যস্ত ৩৩ বৎসর বা 
ততোধিক কাল দিবাকর পণ্ড ও দ্বারকা দাস কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । 
ভীমসেন মহাপাত্র ই'হাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন,_কারণ 
ইহাদের মিযুক্তির পূর্ব হইতে তিনি ইখতিয়ার খাঁর কর্মচারিত্বে 
নিয়োজিত ছিলেন-_-তাহা আমর! ফার্সী হস্তলিপিতে পাইতেছি। 
এরপ স্থলে বাহাছুর খর রাজত্বকাল পর্যস্ত তীহার জীবিত না থাকাই 
স্বাভাবিক । এই সমস্ত কর্মচারী মস্নদূ-ই-আলার চারি .পুরুষব্যাপী 
সময় কার্য করিয়াছিলেন । ইহার দ্বারা ইখতিয়ার খা ও দাউদ্ খীর 
নামমাত্র সময় রাজত্বই সম্পূর্ণ সমধিত হয়। 

ওলন্দাজ লেখক ভ্যালেন্টিন্ (১৬৬১--৬৪) তাহার ম্মারকলিপিতে 
লিপি লিখিয়াছেন,-কটক উড়িস্যার শাসনকর্তার 

বর্নিত রাজধানী ছিল। এই রাজ্যের সহিত হিজঙ্গী 

দ্বীপ সংযুক্ত করিয়া ইহার আয়তনের বৃদ্ধি সাধন করা হইয়াছিল । 
হিজলী অনেক দিন হইতে ন্বতন্ত্র রাজার অধীন ছিল,--১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
উহা! মুঘল শক্তির হস্তগত হয়।* হিজলীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী 

বাল্যকালগ হইতে বন্দী ছিলেন;--তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে তীহার 
ব্বপক্ষীয় লোকের স্ভায়তায় কোনও উপায়ে পলায়ন করিয়া হিজলী 
পুনরধিকার করেন। কিন্ত তাহাকে বহুদিন রাজত্বস্তখ ভোগ করিতে 
হয় নাই ; ১৬৬১ শ্বীষ্তাব্ধে গলন্দাজদিগের সাহায্যে তিনি আওরংজেব- 
কর্তৃক বিজিত হইয়া শৃঙ্খলিত ও কারারুদ্ধ হন। এবার তীহার প্রতি 
_.* ইহা ত্যালেন্টিনের ভ্রম বলিয়া মনে হয়) কারণ মুলেরা ইহার 

পূর্বেই উড়িষ্যা জয় কবিয়াছিল। সেই সময়ে উডিষ্যার অন্তর্গত হিজলীরাজ্য 

স্বতন্ত্র বা স্বাধীন ছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফাসী 
হস্তলিপিতে আমরা দেখিতে পাই--ইথতিয়ার খ। এই সময়ের পূর্বে উড়িষ্যার 
মুঘল স্ুবাদার বাকর খাঁর (১৬২৮) নিকট আন্গত্য দ্বীকার করিয়াছিলেন। 
বৈষব-প্রধাৰ শ্ঠামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের বিবাহ লংঘটিত হইবার পূর্বে 
তাহার ভাবী শ্বণ্ডর হিজলীর মগ্ডলেশ্বর (6:111071515 ০1215 বলভন্্র মহাগাজ 

লক্ষ টাক! বাকি রাজদ্বের, অন্ত মেদিনীপুরে ঘুধাদারের নিকট কারারুদ্ধ হন। 
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পূর্বাপেক্ষা ভাল ব্যবরি কর! হয়।ঞ হুগলীয় ধে শাসনকর্তা 
সেনাপতিরূপে এই যুদ্ধে মুঘলসম্রাটের সহায়তা করিয়াছিঙ্গেন, স্তিনিই 
এই নবধিজিত দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। তীহার 
অর্থীনে একজন ক্ষুদ্রতর রাজার দ্বার এই প্রদেশ শাসিত হইত । 

ইতঃপূর্ধে শাহশুজা তীহার শাসনকালে হিজলীকে উড়িস্যা হইতে 
বিচ্ছিম্ন করিয়া ইহার স্বতন্ত্র শাসনকর্ত নিষুক্ত করিয়াছিলেন,--এই 
জন্যই হিজলীর অবস্থান উড়িস্তার অন্তর্গত হইলেও উহা 
বঙ্গদেশে যুক্ত হইয়াছে ।ণ ভ্যালের্টিন এই ঘটনার সময়েই এই 
দেশে ছিলেন বলিয়৷ এ সম্বন্ধে তাহার উক্তি বিশ্বাত্য ও মুল্যবান । 

বাহাহুর খা রাজন্বের দায়ে অল্প বয়স হইতে ঢাকাতে আবদ্ধ 

বাহাছুর খার ছিলেন এবং পরে তাহার মাতুল রহমন্ খার 
এঁতিহাসিকত্ব সাহায্যে সিংহাসমলুন্ষ আওরংজেবের পিতৃ- 

প্রোছিতা৷ ও ভ্রাতৃ-দ্রোহিতার স্মঘোগে ঢাক হইতে প্রচ্ছন্নভাবে 
পলাইয়৷ আসিয়৷ হিজলীতে পুনরভিষিক্ত হন-_তাহা! আমার প্রাপ্ত 
ফার্সী হস্তলিপি হইতে জানিয়াছি। “পাদিশাহ নামা” নামক ফার্সী 

পুস্তকে আছে,--“১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে সরাট কুমার শু্তা প্রেরিত বিবরণে 
অবগত হইলেন যে, হিজলী ও তত্রত্য হ্র্গ তিনি জয় করিয়াছেন। 

হিজলী উড়িয্যার অধীনস্থ প্রদেশ,_ইহার জমিদার উড়িয্যার শাসন- 

“মেদিনীপুরেতে পাতসহ সুবাস্থানে। কড়াকড়ি ভ্রব্য লঞ। করিল দর্শনে ॥ 

বাফি লক্ষ টাক! আছে হিজলীমণ্ডলে । দর্শন মাত্রেতে বন্দী করিল৷ তাহারে ॥' 

সরসিক মঙ্গল, ১*ম লহরী )। রসিফানন্দের ১৫৯০ ত্রীষ্টাবে জন্ম হইয়াছিল । 

ভীহার ফৈশোরেই বিবাহ সংঘটিত হয় ;--সুতরাং ১৬৩০ খ্রীষ্টাবের পূর্বে যে 
হিজিলীর অধীশ্বর বলতঙ্রকে বাদৃশাহ বাকি রাজত্বের জস্ত বন্দী করিয়াছিলেন-- 

লে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫২৮ ্রীষ্টান্ে সিব্যাট্িয়ান্ ম্যান্রিকৃকে হিজলীতে 

মুঘল-মান্কারী মস্দদৃ্-ই-আলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেখ! ঘায়। 
* হিজলীর মস্নদৃ-ই-আলা সম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপির সহিত এই বিবরণের 

সাবহন্ত আছে। 

1 7772%77519 215%50% 9০8. ৩০ £ 168. 
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কর্তার হ্যায় সম্রাটের কার্য করেন এবং এঁ প্রদেশের শাসনকর্তীর 
অবস্থার ও ধিচারক্ষমতার উপযোগী র়াজন্য প্রদান করিয়া থাকেন । 
উদ্ভিত্যার কর্তৃত্বভায কুমার শুঁজার উপর হ্যন্ত হইলে তিনি হিজলীর 
জমিদারকে পূর্বনির্দি্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর রাজন্ব চাহিলেন। 
হিজলীর জমিদার রাজন্বপ্রদানে বিলম্ব করায় শৃজা তাহার উড়িস্যাস্থ 
প্রতিনিধি জানবেগকে উক্ত জমিদারকে ধৃত ও হিজ্লী জয় করিবার 

জন্য সৈন্য পাঠাইতে লিখিলেন। জানবেগ অবিলম্বে হিজলী অঞ্চল 
গমন করিয়া তত্রত্য ছুর্গ অধিকার করিলেন ।, * ইহাদ্বারা 

বাহাছুরের রাজস্বের দায়ে ধৃত হওয়া বেশ সমধিত হইতেছে । হিজলীর 

এই গ্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বাহাছবর খার সহিতই আওরংজেবের 

সংঘর্ষের বিষয় অন্ত প্রামাণ্য বিবরণীতেও পাওয়া যায়। 

এঁতিহাসিক শ্ীষুত্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় রোহিলখণ্ডের 
“মরকৎ-ই-হাসান”-এ অন্তর্গত রামপুর রাজ্যের নবাবের গ্রন্থাগারে 

বাহাছর খ' রক্ষিত “মরকৎ-ই-হাসান' নামক একখানি ফার্সী 
হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৌলানা আবুল্ হসন্ নামক এক ব্যক্তি 
১৬৫৫-১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত উড়িস্যার স্বাদারগণের সচিবের 
(55০:505:5) কার্ধ করিয়াছিলেন ;--এই হস্তলিপি তাঁহার পত্রাবলীতে 

পূর্ণ । খান্ই-দৌরাণ, ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ওরা এপ্রিল তারিখে 
উড়িস্যার স্ববাদার নিযুক্ত হন। “মরকৎ-ই-হাসান'-এ লিখিত আছে।-- 
“তিনি এই সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর উড়িস্যার সীমান্তবর্তী সর্বপ্রথম শহর 
মেদিনীপুরে পদার্পণ করেন । কয়েক দিবস জেলার রাজন্ব, দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী বিভাগের কার্সমুহ পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জলেশ্বর বাত্র। 
করেন এবং স্থানে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চশবাসী জমিদারগণকে পথে তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা প্রদর্শনের জন্য পত্র লেখেন। হিজলীর 
কার্য সর্বাশ্রে শেষ কর! তাহার উদ্দেশ্য ছিল; কারণ এস্থানের জমিদার 
বাহাছুর বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর হইতে নারায়ণগড় পর্যস্ত 

* থুরাবখশ. লাইব্রেরীর হস্তলিপি,_ওয়ারিসের পাদিশাহ নাম, 
পণ্রাঙ্থ ৪০ | 
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পথ নিরাপদ করিতে হইলে তাহাকে বিজিত করা আবশ্যুক । বিস্ত 
অন্যান্য জমিদারের বিবরণে প্রকাশ হিজলীদেশ এক্ষণে জল ও 
কর্দমাবৃত $--অশ্বারোহীর ত' কথাই নাই,-এমন কি পদাতিক 

সৈন্যেরও সেখানে যাওয়া অসম্ভব । কিয়তুকাল পরে জেলার রাভ্ভা- 
গুলি পুনরায় শুষ্ক হইলে যুদ্ধযাত্রা করা যাইবে । স্থৃতরাং খান্ই- 
দৌরাণ এই সন্বল্প পরিত্যাগ করিয়া অক্টোবরের শেষার্ঘভাগে সরাসরি 
জলেশ্বরে গমন করিলেন। ম্বাদারের আগমনবার্ত শ্রবণে বাহাছুর 

বশ্বাতা স্বীকার পূর্বক জলেশ্বরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন 
বলিয়! পত্র লিখিলেন। *% &%& পরে বাহাছুর তাহার মনোভাব 

পরিবর্তন পূর্বক বিরুদ্ধাচারিরূপে দণ্ডায়মান হইলেন ।' অতঃপর 
“মরকৎ-ই-হাসান'-এ লিখিত আছে,_“বাদৃশাহী সৈন্য হছিজলী জয় 

করিয়াছে ;_-বাহাহ্বর তাহার অবাধ্যনার ( অর্থাৎ বিদ্রোহ ) জঙ্য 

সপরিবারে ধৃত ( ১৬৬১ ঘ্রীঃ ) হইয়াছেন |” ণ* 
ওলন্বাজদিগের 'সমসাময়িক চিঠিপত্রেও বাহাছ্বর খাঁর ১৬৩৬১ 

্রীষ্টাব্দে রাজাচ্যুত হইবার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এঁ সময়ে 
ওসন্দাজ কুঠাসমূহের ওলন্দাজকুঠীসমূহের কর্মচারীগণের মধ্যে যে 
সমপাময়িক চিঠিপত্রে সমস্ত পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহার মর্ম 

বাহাছুর খঁ। 103902519, 109.217--73985186515 16861 নামক 

পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে । এ সমস্ত পত্রের মধ্যে বাহাছুর খা-সংস্থ্ট 

পত্রগুলির প্রথমটী ১৬৬০, নভেম্বর তারিখযুক্ত। উহা হইতে জান। 
যায়-স্হিজলী দ্বীপের স্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বাহাছ্র খাঁ (9909 

০22) শাহ, শুজ। কর্তক বন্দিরূপে অবস্থান কালে পলায়ন করিয়া এ 
দেশ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। খাঁই-খানান্ মীরজুম্লা৷ এইজন্য 
বিচলিত হইয়া ওলন্দাজ, পোতুগীজ ও ইংরাজদিগকে এঁ রাজ্য 
পুন্বিজয়কার্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। খানূ-ই-দৌরাণ, 

৮ ক 92:15059867155 2 21567251422 22. 205-906,. 

মরকৎ-ই-হাসান হস্তলিপি--১৩৯ ও ১৮১ পৃষ্ঠ! ( পরিশিষ্ট ) ভ্রষ্টব্য। 
+ মরকৎই-হাসান--১১৬ পৃঃ (পরিশিই) জ্রষটব্য | 
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শীসনকর্তী নিযুক্ত হইয়া আসায় এই সাহায্যগ্রহণ স্থগিত হয়। 
খ্বিতীয় পত্রথানি ১৬৬, ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে লিখিত । এই পঞ্রে 

অবগত হওয়া যায় যে, মীরজুমূল! সম্রাটকে হিজলী দ্বীপ বজদেশের 
সহিত সংযোগে সম্মত করিয়া বাহাছুর খাঁকে পরাজয়ের আয়োজন- 
ব্যাপারে একটি ইংরাজ .'স্বলুপ”, ও একটি ওলন্দাজ জলিবোট 
(8৪11০) গ্রহণ করিয়াছিলেন । তৃতীয় পত্রটি ১৬৬১, ২৯শে জানুয়ারী 

হুগলী হইতে লিখিত হইয়াছিল । ইহাতে অন্যন্ঠি প্রীপঙ্গের মধ্যে উক্ত 
আছে,»নবাব বাহাছুর খার বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন করিতেছেন । 

ওলন্দাজের! সাহায্যস্বরূপ একটি তরণী হিজলীতে পাঠাইয়াছেন। 

এ বর্ষের ৭ই মার্চের একটি পত্রে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, 
ওলন্দাজদিগের সাহাধ্) প্রভাবে এ সময়ে হিজলী বিজিত হইয়াছিল । 

বিদ্রোহীদিগের নেতা কমাল্ খা * নিহত এবং স্বয়ং বাহান্বর ধৃত ও 
বন্দী হন। এই সম্বন্ধে শেষ পত্রটির তারিখ ১০ই অক্টোবর, 

১৬৬১; ইহাতে বরদিত আছে যে, ৬ই মে বাহাছুর খা এগার জন 
অনুচরসহ বন্দী হইয়! ঢাকায় আনীত হইলেন। মীরজুম্লা ওলন্দাজ- 

দিগের সাহায্যের পরিবর্তে ( কোনরূপ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন নাই । ? 

্ উইলিয়ম্ ষ্টার কমা কমাল্ ন্ খাকে বাহাদুর খর ভ্রাতা বলিয়া! নির্দেশ 

করিয়াছেন (27621527257 00765 1% 172১ 1661-64 £. 20)। 

কিন্ত বাহাদুর খশার কোন ভাতার সংবাদ হিজলীর ইতিহাস সম্বন্ধীয় হস্তলিপি 

ব অন্যত্র হইতে অবগত হওয়। যায় ন৷॥ ভিক্ষুক ফকিরগণ যে মস্নদৃ-ই-আল! 

স্বন্ধীয় গীত গাহিয়া৷ থাকে তাহাতে আছে-_'কমাল্ জমাল্ সুই জমাদার 

ছিল, ছোট ভাই সিকন্দরে তার সঙ্গে দিল।+ হহাদ্বার! বোধ হয়, কমান্ খঁ 

বাহাছুর খশর সেনাপতি হইতে পারেন ; তাজ, খ। মস্নদ্-ই-আলার সময়ে ইনি 

অধস্তন সৈনিক ( জমাদার ) ব! কর্মচারী ছিলেন।--পরে বাহাছুরের সময় 

সেনাপতির পদে উন্নীত হুন। 
1:72206 10227-728765, 1661, 2676১ 26, 288) 587 

1৩011৩0-60 12 ভা, 20906515216 28815% 25205072658 2 5, 

1, 68-70. 
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উপরে, উক্ত হইয়াছে যে বাহাহুর ১৬৫১ খ্রীষটাবে শৃজা কর্তৃক 
“কী টিউন ধৃত হইয়াছিলেন। হিজলীতে ফার্সী হন্ড- 

আটক হওয়ার বিষয় উত্ত আছে। শুজা বাহাছুরকে ঢাকায় লইয়া 
গিয়া 'মায়েষি' প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই হম্তলিপি পাঠে 
জানা যায়। “নায়েবি' পদ ফার্সী ইতিবৃত্ত লেখকের অতিরঞ্জীন বলিয়া 
মনে হয়। সম্ভবতঃ বন্দী অবস্থায় বাহাছর শুজার সুৃপ্টিতে পড়িয়া 
তাহার পারিষদ্বর্গের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকিবেন। ১৬৫১ হইতে 

১৬৬৯ গ্রীষ্টাব পর্যস্ত দীর্ঘ নয় বৎসর কাল বাহাছুর ঢাকায় অবস্থান 
করিয়াছিলেন, পরে তিনি পলায়ন করিয়। হিজলীতে উপস্থিত হইলে 
বিজ্রোহী গণ্য হইয়! পরাজিত ও ধূত হন। বাহাছুরের পর তাজ, খা 

মস্নদ্-ই-আলা-বংশীয় অন্য কেহ হিজলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন 
'নাই। ভ্যালেন্টিন্ বলিয়াছেন, _মুঘলেরা হুগলীর শাসনকর্তীকে 
হিজলীর ভারার্পণ করিলে তিনি জনৈক ক্ষুদ্রতন্ন রাজাকে হিজলীর 
জমিদারী প্রদান করেন । ফার্সী হস্তলিপি পাঠে জান! যায়, বাদ্শাহের 

“বড় দেওয়ান" দ্বারকা দান ও দিবাকর পগ্াকে জমিদারী তুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়! অর্পণ করেন । 

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাজ, খা মস্নদৃ-ই-আলা ১৬২৮ খ্ীষ্টাব্দের 

শেষ ভাগে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। তাজ, 

খা মস্নদূ-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মস্জিদৃ-গাত্রে 
আরবী ও ফার্সী অক্ষরে লিখিত একটা প্রস্তরলিপি আছে। তাহার 
বঙ্গানুবাদ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল । ইহাতে মস্জিদ্ নির্মাণ সমাপ্তির 

অব্দ ১০৫৮ বলিয়া লিখিত আছে। এই “১০৫৮ হিজলী' দ্বারা ১৬৪৮- 

৪৯ খ্রীষ্টাব্দ স্যুচিত হয়। স্মৃতরাং তাজ. খা মস্ন্দ-ই-আলা! ১৬২৮ 

হইতে ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন--. 
ইচ্ছা বেশ সমঘিত হয়। ফার্সী হস্তলিপিতে আছে,--তাজ খা রাজ্য- 
ভোগলালসায় বিরাগী হইয়া স্বীয় পুজ্র বাহারকে যৌবর়াজ্যে 

নি হি-দ-ই*অ! 

' ছিজলীর মস্জিদূলিপি 



অভিষিক্ত করিষার অব্যবহিত পরেই বাহান্ুর রাজনের দায়ে ঢাকায় 
বন্দী হন। '“পাঁদিশাহ নামা'তে ১৬৫১ শ্রীষ্টাবখে বাহাহুরের বঙ্গী 
হইবার কথা জানা যায়। শ্ৃতরাং বাহাহুর ১৬৫০ খ্রীষ্টাকে থে 
রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। 

বাহাছুরের বন্দা অবস্থায় নয় বশসর কাল তাজ খার জামাতা 

জৈন্ খা হিজলী রাজ্যের কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন । জৈন্ তাহার রাজ্য- 
লাভে সহায়তাকারী দ্বারকা দাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তের ক্রীডুনক- 
স্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব শেষোক্ত ছই 
'ব্যক্তিই করিতেন। ইহাদের অপরিমিত প্রভাবের জন্যই বাহাছুরের 
পরাজয়ের পর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইারাই হিজলী রাজ্যের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। তাজ. খা মস্নদ্-ই-আলার জীবিতাবস্থাতেই বাহাছ্র খা 
বন্দী হন বলিয়া ফার্সী হস্তলিপিতে উক্ত আছে। প্রিয়তম ভ্রাতায় 
মৃত্যুতে ও প্রাণোপম পুত্রের বন্দিত্বে এবং পত্বী, জামাতা ও বিশ্বস্ত 
কর্মচারিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যবহারে কোমলহৃদয় তাজ, খর 
জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পুত্রের বন্দী হইবার 

অত্যন্প কাল পরেই মহাসমাধি লাত করিয়াছিলেন। ইহা সম্ভবত; 
১৬৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটন] । 

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে সম্রাটপুত্র শুজা, আওরংজেব সৈন্যকর্ত্ক 
খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও বঙ্গদেশে বিতাড়িত হইয়া পুনঃ বলসঞ্চয়ের 

চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইংরাজ 
এ কোম্পানীর কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ 

এড মণ্ড ফষ্টার (15020110,0505:) কর্তৃক 

হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষ ডেভিজ (০:1190495 7095259) সাহেবকে লিখিত 

একথানি পত্রে হিজলীর তৎকালীন শাসনকর্তারূপে মীর্জা ইস্ফনৃদিয়ার 

নামক জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পত্রখানির * অংশ বিশেষের 

* পত্রখানি &ই জুলাই তারিখে লিখিত ১ ১৬৫৯ খ্রীষ্টান্দের ৪21 জাহুয়ারি 

তারিখে শৃজ! খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হুইয়! বঙ্গে বিতাড়িত হন (98185 

হিন্দসইসন। "9 



বঙ্গানুবাদ এইরূপ £--সংবাদ পাওয়! যাইতেছে যে শাহ, পুজা 
সমুদয় জমিদারকে বলিয়া! পাঠাইয়াছেন--্যে পমস্ত ব্যক্তি খুদ্ধে 
তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহারা অর্থ, অশ্ব, বণিকের নিকট 
লুষ্টিত দ্রব্যাদি বা সৈন্যসামস্ত যাহা গ্রহণ করিবে--ভাহা সমস্তই 
তাহাদের থাকিবে,--কেবলমাত্র তাহাদের গৃহীত হস্তীগুলি প্রত্যর্পণ 

করিতে হইবে । জমিদারের! ইতিপূর্বে আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্তী 
পথ অবরুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,--এজন্য লুগঠনের ভয়ে কোনও 
বণিক ব1 পত্রবাহক যাতায়াতে সাহস করে না। এই পত্র সুপরিচিত 

জেম্সের হস্তে পাঠাইলাম ; তিনি হুগলী যাইতে ভীত নহেন। 
গতকল্য অন্য একজন ফৌজদার আপনার দিকে পাঁচশত অশ্বারোহী 
লইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ বর্তমান সময়ে তাহার দ্বার! পথ পরিস্কৃত 

হইবে। সে আপনার হুগলী শহর পুনরধিকার করিয়া মেদিনীপুর 
যাইবার আশ! করিয়াছে ; কিস্তু আমার বিশ্বাস এজন্য তাহার যে 

কষ্টাধিক্য হইবে তাহা তাহার জান! নাই। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে 
যে, হিজলীর শাসনকর্ত। মীর্জা ইস্ফন্িয়ার ৬০০০ পদাতিক, ৫০০ 

অশ্বারোহী ও কতিপয় বৃহৎ নৌকাসহ আপনার নগর রক্ষার সামর্থ 

খর্ব করিবার উদ্দেশ্টে আপনার দিকে অভিযান করিতেছে । মীরজুমল! 
তাহার দৈন্যদলের অধিকাংশসহ এই স্থান হইতে নয় ক্রোশের 
মধ্যে “শেখ দীঘি” নামক পুষ্করিণীর নিকটে শিবির-সন্িবেশপূর্বক 
অবস্থান করিতেছে । তাহারা অমাবস্যার পর যাত্রার উদ্দে শ্য 

করিয়াছে 1 * হিজলীর শাসনকর্তা এই ইস্ফন্দিয়ার বেগ বা 

মীর্জা, জনৈক বিখ্যাত মুঘল কর্মচারী ছিলেন।ণ' বাহাছুরের বন্দী 
অবস্থায় জৈন্ খা-ই মুঘল কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রীতি স্থাপন করিয়া 
৪4255 £% 714/27%27 1%216, 2. 41 )। সুতরাং &ই জুলাই তাহার বে 
সৈস্তসংগ্রহের উক্তি সমীচীন । 

ক (003661, 1278575% 220601655, 2. 290. 

1 5811975 284৮০ ০7 48725785665 ৮) 252 565 

26, 1895 191, 

শি হিপ্মসইসলা 



কুটনীতিজ্ঞ ভীমলেন মহাপাত্রাদি কর্মচারিগণের সাহায্যে রাজকার্ধ 
নির্বাহ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ জৈন্ খা জমিদাররূপে মুঘলের 
আশ্রিত ছিলেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গ শুজার অধীন ছিল। 

ভ্রাতৃ-শক্রতায় ভীত ও বিব্রত শুজা সম্ভবতঃ জৈন্কে বিশ্বাস করিয়া 
হিজলীর ফৌজদারী সমর্পণ করিতে সাহস করেন নাই ; তজ্জন্য স্বীয় 
বিশ্বস্ত কর্মচারী ইস্ফন্দিয়ারকে হিজলীর ফৌজ.দার রূপে প্রতিষ্টিত 
করিয়া থাকিবেন। বাহাছুর ঢাকা হইতে পলায়নপুর্বক হিজলীর 
সিংহাসন পুনরধিকার করিয়া মুঘলের সহিত স্বাতন্ত্র ঘোষণা করেন 
এবং অচিরে তাহার ফলব্বরূপ উচ্ছিন্ন হন। 

শ্রীগৌরাজদেবের অন্যতম প্রধান ভক্ত শ্রীমৎ শ্যামানন্দের প্রধান 
শিশ্ত রসিকানন্দ ১৫১২ শকে ক অর্থাৎ ১৫৯০ 

্ীষ্টান্ধে আবিভূর্ত হন। ইনি ৬২ বৎসর 
অর্থাৎ ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত বর্তমান ছিলেন ।ণ* “রসিকমঙগলে' 
রসিকানন্দের অনুসঙগী বৈকৃণ্ঠ সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত আছে ;-_ 

“হিজলী মণ্ডলে বৈকু্ঠ মহাশয় । 
রসিকেন্দ্র চুড়ামণি যাহার হৃদয় ॥ 
শত শত সাধু সেবা! করে নিরস্তর । 

আসন! বিকাঞ্যা৷ সাধু সেবে দৃঢ়তর ॥' 4 

কাথির বসস্তিয়া-নিবাসী মোহস্ত রায় রাধাশ্যাম দাস অধিকারীর 
পূর্বপুরুষ এই বৈকুগ্ঠ। গুণগ্রাহী তাজ খা মসনদ-ই-আলা বৈকৃণ্ঠনাথ 
দাস মহাশয়ের ভগবৎনিষ্ঠায় প্রীত হইয়৷ তাহার প্রতিষ্ঠিত আরাধ্য 
দেবতা টির রায় ঠাকুরের সেবাপুজার জনা কয়েকখানি 

“হেনকালে রসিকের পৃথ্বী আগমন। 

শকাব্দ পনরশ'বার আছয়ে প্রমাণ ॥” 
প্রীসারদাপ্রসাদ মিত্র-প্রকাশিত 'রসিকমঙ্গল', ১৭ পৃঃ। 

1 «এই তাবে বাষটি বৎসর কৈল খেল]। 
এবে গিয়! দেখিব কৃ্ের নিজ লীল! ॥ এ--১৪৬ পৃঃ। 

$ “রসিফমজল' ১৪৩ পৃঃ। 

হি--ইন্দ্া /টায 

রসিকমঙগল 



প্রাঞ্থ দেবোতরত্যমরপ দান করৈন। রায় রাধাশ্টাম দাস সহাশয়ের 
সুখে শুনিয়াছি, মসনদূ-ই-আলা প্রদত্ত পনন্দ তীহার গৃহে বর্তমান 
আছে। 

হস্তলিপিতে উক্ত আছে যে, তাজ, খা মসনদৃ-ই-আলা পটাশপুরের 

নরাসনা মখ ছুম্ শাহ, নামক বিখ্যাত “পীর'কে ধর্মগুরুত্বে 
১১ ১ বরণ করিয়া ফকিরী ধর্মে দীক্ষিত. হইয়াছিলেন। 

হিজলীর লোকমুখে প্রবাদরূপে এখনও ইহ বর্তমান রহিয়াছে । 
_ হিজলীর অরণ্যমধ্যে একটি ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মস্জিদৃস্থানকে স্থানীয় 

লোকে থাজা শিবলীর আস্তানা, বলিয়৷ 

খাছ! শিষ্লীর় থাকেন। স্থানীয় জনপ্রবাদ এই যে, থাজা 

ইনি শিবলী, তাজ, খা মস্নদ্-ই-আলার ধর্মজীবনের 

অতি শ্রদ্ধাম্পদ অন্ুসঙ্গী ছিলেন। ই'হার ধর্মভাব তাজর্খাকে বহু 
পরিমাণে ধর্মপথে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ।*% এই ভগ্ন মসজিদের 
মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরলিপি ছিল,--তাহার পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে । প্রস্তরফলকখানি মেদিনীপুর শহরের 

মি'র়াবাজার নিবাসী পরলোকগত মৌলভী আবছুল কাদের সাহেব 
কর্তৃক তাহার কাথিতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্ে্ূপে অবস্থানকালীন 
মেদিনীপুরে নীত হইয়া তাহার স্বপ্রতিষ্ঠিত মস্জিদে সংযোজিত হইয়াছে। 
এই প্রস্তরলিপি দৃষ্টে জান! যায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ওণাও 1 
নিবাসী সেখ কমর্ উদ্দীনের পুত্র খাজা শিব.লী কর্তৃক ১০১৯ সনে 
মস্জিদ্টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ( ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ )। মস্নদৃ-ই- 
আলার ধর্মবন্ধু খাজা! শিবলীর মস্জিদ স্থাপনের এই অব্দ তীহার 
১৬২৮ শ্রীষ্টাব্বে রাজ্যলাভেরই সমর্থক। ধর্মপ্ররণ খজ। শিবলী 

* 'মছন্দলীর পু'থিতে আছে--খাজ। শিবলীর সমাজ আছে নদীর 

কেনারে, ঠিক যেন আস্তানার খাড়। পুর্বধারে ॥ ছুই খষি থাকিতেন সদা! সর্বক্ষণ । 
সিংহাসনে বসিতেন তাজ খশ! রাজন ॥' (১০ পৃঃ) ॥ দেশীয় কোনও অশিক্ষিত 

মুষলমান লেখক এই প্রবাদাদি অবলম্বন করিয়| পুঁথি রচন! করিয়াছিলেন । 
+ ওণাও বা! উপাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লক্ষৌ বিভাগের একটি জেল। | 

৮০ বিন-ইসথ 



পূর্ব হইতেই মস্নদ্-ই-আলার পিতা ও পিতামহের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া 
হিজলীতে মস্জিদ্ স্থাপন পূর্বক সেই স্থানে ধর্মজীবন অতিবাহিত 
করিতেছিলেন,-ইহা বেশ অনুমান করা যায়। 

তাজ, খা মস্নদৃ-ই-আলা মস্জিদ্ স্থাপন করিয়া মস্জিদের কার্য 
নির্বাহের জন্য “খাদিম বা পরিচারক,-শির্নি 

০০০০০০০০৪ প্রস্ততের জন্য গুড়িয়া, * ছুধ যোগাইবার জন্য 
গোয়ালা, প্রহর ণ' ঘোষণার জন্য “ঘড়িয়াল”, *ধাম্সা” £ বাজাইবার 

জন্য বাগ্ভকর প্রভৃতিকে লাথেরাজ $ জমি দিয়া যথাবিধি সনন্দ প্রদানে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইচ্চাদের বংশাহুক্রমে সেই লাখেরাজ জমি 
এখনও রহিয়াছে । মস্জিদের বর্তমান শির্নি প্রস্ততকারকগণের 

* গুডের দ্বার! মিষ্টান প্রস্তুত করিত বলিয়! “গুড়িয়া” পদবী হুইয়াছে। 
+ একটি সুক্ম ছিদ্রবিশিষ্ট তাম্রপাত্র জলের টবে ভাসাইযফ৷ দেওয়! 

হয ; ছিদ্রপথে সুক্মধারায় জলপ্রবেশ করিয়া ক্রমে পাত্রটি জলে ডুবিয়া গেলে 

এক প্রহব গণন!। করা হয়। এই পাত্রটি এখনও বর্তমান আছে। 

₹ কটাহারুতি বৃহৎ ঢাকবিশেষ ? ছুন্ুভি বা দামামা । “জীকবি-কর্ণপুর' 

তণিতাযুক্ত সত্যপীরের পুঁথিতে “কাদের বাদশাহে'র সেনাপতি “আলম্ 
নস্কবে'র শিকারসজ্জ! বর্ণনায় আছে, _হাতীব উপরে সাজে বড়ই ধাম্সা। 
তিকি তিকি খাণ্ডা সাজে আজব তামাস! ॥” ঘনরামের শ্রীধর্মমঙগলে গৌড়েশ্বরের 
শিকারযাত্র। প্রসঙ্গে আছে__'ধশীউ ধাউ ধাম্সা৷ বাজে ডিগ. ডিগ. দগড়ি। 
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্ভ সাজে তড়বড়ি 1 (ধ. ম._২য় সর্গ, গৌড়েশ্বরের 
যুদ্ধযাতা )। 

$ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জলামুঠা এষ্টেটু সেটেল্মেণ্টের সময়ে মিঃ বেলী মস্নদৃ- 

ই-আলাব মস্জিদের কতকগুলি “নাগরচী” বা বাছকবের চাকৃবাণ (5৩1510€ 

19105) বাজেয়াপ্ত (950111)50) করেন ? তাহার তালিকা এই,--ভূবন মেখর 

নাগরচী, বি. ৭৪৪4 3 শ্রীমস্ত ঘড়াই, জণ্ড বিশাল, হীন্ছ মেথর ও বড় কৃষ্ণ 

ঘড়াই প্রভৃতি 'নাগরচী” ও “সোণারচী” (সানাইচী বা! সানাই বাদক 1) বি. 
৪৮1০/০-_] 27127100627 2690, £, 285. 
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পূর্বপুরুষ বালেশ্বর হইতে আগত নিধু গড়িয়া নামক ব্যক্তিকে তাজ, 
খী মস্নদূ-ই-আলা তাহার মসজিদের শির্নি প্রস্তুতের কার্ধে নিষুক্ত 
করেন । এই নিধু গুড়িয়ার জনৈক বর্তমান বংশধরের নিকট হইতে 
পুরাতন ভুলট কাগজে লিখিত তাহাদের একখণ্ড বংশপত্র আমরা প্রাপ্ত 

হইয়াছি। 

ফার্সী হস্তলিপিতে এক স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, তাজ, খা মস্নদৃ- 
ই-আলা৷ রাজত্বপ্রাপ্তির পর কটকে স্ুবাদারের 

সহিত উপটৌকনাদি সহ সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যা- 

বর্তনের পথে জলেশ্বরের নিকটে পরলোকগত কৎলুর মাতা শাহী 
বেগমের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন,--এবং তাহাকে তাহার অন্নুচরবর্গসহ নিজ 

রাজধানী হিজলীতে সসম্মানে স্থান প্রদান করেন। মস্ন্দ-ই-আলার 
পরিবারবর্গ ইহার নিকট বাদৃশাহী আদব.কায়দা শিক্ষার্থ ইহাকে 
হিজলী লইয়া যান। ' এতদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয়,-শাহী বেগম 
বাদ্শাত, কৎলু অর্থাৎ উড়িষ্যার জমিদার দাউদের মন্ত্রী ও পরবর্তী 

স্ববাদার বৎলু খাঁরই মাতা । দাউদের পতনের পরে কৎলু খা সমস্ত 
উড়িস্যা অধিকার করিয়া (১৫৮১ ঘ্রীঃ) কিয়গুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

১৫৯০ শ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। যুবকপুত্রের মৃত্যুর পর কৎলু 

খার জননী আটত্রিশ বা তুর্ধবৎসর পর্যস্ত জীবিতা থাকিবেন, ইহা 

আদৌ অসম্ভব নহে। 

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তাজ, খা 

মস্নদ-ই'আল। বংশের পাঁচজন রাজা হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন । ১৬২৮ শ্রীষ্টাবে রাজ্য সংস্থাপক 

জর ইথ.তিয়ার ও তৎপুত্র দাউদের পাঁচ মাস মাত্র 

রাজত্বাবসানে তাজ. খা মসৃনদূই-আলা হিজলীর সিংহাসনারূঢ় হন। 

১৬৪৯ খ্রীষ্টান্্ে তিনি স্বীয় পুত্র বাহাছ্বর খাঁকে রাজ্যভার ন্যন্ত 

করেন । বাহাছুর গৃহ চক্রান্তে রাজত্বের দায়ে ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী 
হইলে তাজ, খার জামাতা জৈন্ খা হিজলীর রাজত্বভার গ্রহণ করেন। 

৮ | হি-ম-ই-আ 

শাহী বেগম 



১৬৬০ শ্্রীষ্টান্ধে পুনরায় বাহাছুর স্বক্ষমতা লাভ করেন। ১৬৬১ 
্ষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক বাহাছুরের পরাজয়ের পর এই বংশের গৌরব-ুর্য 
চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল । ইহার পর এই বংশীয় কেহ 
হিজলীর সিংহাসনে অধিষিত হন নাই। 

তাজ. খ। মস্নদূ-ই-আলার বংশলতা 
ও 

তদ্বংশীয় হিজলী রাজগণ 

মন্ম্বর ভূয়া 

জমাল্ ভূয়া রহমত ভূয়া 
[ হিজলীর ১ম নৃপতি, উপাধি ইখতিয়ার খা ] 

(১৬২৮) 

দাউদ খ 

তাজ. খ1 মস্নদৃ-ই-আলা, সিকন্দর খা, রসুল খাঁ, দরিয়া খা প্রভৃতি 
( ১৬৪৯-১৬৫১) 

বাহাছর খ! 
(১৬৫১) 

জৈন্ খ] [ তাজ. খণ মসনদৃ-ই-আলার জামাতা ] 
€( ১৬৫১---১৬৬০ ) 

বাহাছুর খা! (২য় বার) 
(১৬৬০---১৬৬১) 

হি-ম-ই-আ! ৮৩ 



' ষষ্ঠ অধ্যায় 

হিজলী রাজ্য 

হিজলী রাজ্য সুবিস্তৃত ছিল । মস্নদ্-ই-আলা বংশের রাজধানী 
হিজলী দ্বীপে অবস্থিত ছিল, পূর্বে বলা 

চরিররারাডী হইয়াছে । ভাগীরথীর শ্রোতবাহিত পলি 
মৃত্তিকায় এই দ্বীপের উৎপত্তি হইয়া কালক্রমে দেশভাগের সহিত 

ইহার সংযোগ ঘটিয়াছে--ইহাও আলোচিত হইয়াছে । এই হিজলী 
দ্বীপ মস্নদৃ-ই-আলা বংশের পতনের ( ১৬৬১) প্রায় পঁচিশ বৎসর 

পরে টমাস্ বৌরীর অঙ্কিত মানচিত্রেও নদী-বেষ্টিত দেখা যায় । হিজলী 
ও থেভুরী * এই ছুইটি দ্বীপের মধ্যবর্তী জলজোত “কাউখালী নদী, 
নামে অভিহিত হইত । উভয় দ্বীপের উত্তরপ্রাস্ত স্বগুশস্ত 'জঙগভাগ 

দ্বারা দেশাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। এখনও কাউথালীর আলোকগৃহে 
৭" নিকটবর্তাঁ সঙ্কীর্ণ ও অগভীর বাউখালীর খাল প্রাচীন কাউখালী 

নদীর অবস্থান নির্দেশ করিতেছে ।1 বর্তমান শুক্ষপ্রায় কুঞ্জপুর খাল 

আসত ৮ ০০ কি এ এ আন তাপ শী 

* খেজুরী সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থকার কর্তৃক সঙ্কলিত “কস্বা হিজলীর 

বিবরণ' পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে । 
1 “কাউখালীর আলোকগৃহ”, “মাসিক বস্থুমতী+ ভাদ্র ২৩৩০ । 

+ ইংরাজী ১৯১৩ সালে রসুলপুর নদীকে জলনির্গমের সুবিধারি জন্ত খালে 
পরিবতিত করিবার একটি কল্পন! হইয়াছিল। এই কল্পন। ব! 91161 এর 
প্রধান জল নিরমদ্বার (015. ০০6-91] 911০6) নির্মাণ জন্য কাউখালীর 

সন্নিকটে পুর্তবিতাগ হইতে খনন (30138) দ্বারা মৃস্তিকাস্তরের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ 

কর] হইয়াছিল। কাউখালীর দন্গিকটে পাঁচটি খনন দ্বারা জানা গিয়াছিল ভূপৃষ্ট 
হইতে ১৫ হইতে ২০ ফুট নিয়ে জলমিশ্রিত ধুসর নীল (0৩5 1১1৫০) বর্ণের 

সল্প বালুকাস্তর বর্তমান। খনন পর্যবেক্ষণ কর্মচারী রিপোর্টে লিখিয়াছেন-_ 
খাই 'চোরাবালির' (03010. 59:10) অস্তিত্বদ্বারা প্রতিপন্ন হয় ইহার পূর্বদিকে 



হিজলী ও খেজুরী দ্বীপছয়ের উভয় প্রান্তবর্তী বিস্তৃত ও গভীর 
নগ্যংশের শেষ নিদর্শনস্বরূপ রহিয়াছে। এঁতিহাসিক উইলসন্ 
সাহেবের পুস্তকপাঠে জানা যায়, ১৬৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্ণকের 
সহিত আওরংজেবের সেনাপতি আবছ্স্ সমাদ-এর হিজলীতে সংঘর্ষ 
সময়ে খেজুরী ও হিজলী দ্বীপদ্ধয়কে স্থলভাগ হইতে বিচ্ছিন্নকারী এই 
কুর্জপুর খাল প্রশস্ত ও গভীর শ্রোতস্বতী ছিল এবং বিশীর্ণ কাউথালী 
থাল কাউখালী নদীরূপে বর্তমান ছিল।% এই যুদ্ধ মস্নদূ-ই-আলা 

ং₹শ লোপের ত্রিশ বৎসর মাত্র ব্যবধান মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ।”* 
“মসন্দলীর গীতে, আছে-_- 

“চারিদিকে লোনা পানি মধ্যেতে হিজলী, 
তাহাতে বাদশাহী করে বাবা মসন্দলী |” 

ইহ! মস্নদৃ-ই-আলার রাজধানীর তৎকালীন দ্বীপরূপে অবস্থিতিরই 
সমর্থন করে। খেজুরী দ্বীপও এই রাজধানীর বেষ্টনের অন্তভুক্তি 
ছিল। থেজুরীতে মস্নদই-আলার হুর্গ অবস্থিত ছিল। 

বাহারের পতনের কিঞ্জিদিধিক বিংশতি বৎসর পরে উইলিয়ম্ 
হেজেজ, খেজুরীতে একটি ভগ্রাবশিষ্ট খড়ের ছাউনিযুক্ত 
মুতপ্রাচীর়ের ছূর্গ ও হুইটি কামান দর্শন করিয়াছিলেন 

বর্তমান লুপ্ত একটি নদী ছিল (1৩ 01015 52100. 00101051209 102 00৩ 
10 20 010. 51150. 11521 10০0.--49. 07. 1). 29707 ০07 2776 2251 

1%% 10724%502 3০216, 1913.) | ইহাই যে বিলুপ্ত কাউখালী নদী সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

ঈ্গ' 00121011900 81191 ৪5 (10017 2 06500, 01020. 9075207 

11101) 00101915615 006 ০0 11761712100. 71111 00100 10811219170, 
8100. 01752 2.52.110 616 0151060 1060 ৮৮৮০ 01501006 15191705 05 
06 11551 €07০০0117 ০1 10101) 010 01.9171161 1005৮ ০0111916151 
210151255৯৮ ভড11501075 22719 41715219০07 £%2 20158129% 25 13671255, 
008. 26, 49, 7105. 

+ কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব. চার্ণক্ শায়েস্ত। খা কর্তৃক হুগলী হুইতে 
বিতাড়িত হুইয়া এখানে আশ্রয় লইলে সম্রাট আওরংজেবের সৈম্ত এই ত্বীপে 
তাহাকে অবরোধ করিয়াছিলেন । এই যুদ্ধের বিষয় এই গ্রন্থের অন্তত্র বিবৃত 
হইয়াছে । 
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বলিয়া তাহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন 1% ইহা! যে মস্নদৃ-ই- 
আল! বংশীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট ছুর্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । হিজলী ও 

থেজুরী দ্বীপ এইরূপ স্বাভাবিক পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় শত্রুর 
দুর্ভেছ্ভ এবং রাজধানীর পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ছিল। 

হিজলী শহর ও নিজকস্বা দক্ষিণ দিকে সমুদ্র পর্যস্ত অনেক দূর 
বিস্তৃত ছিল; এই অংশে রাজধানী, অভিজাত- 

হিজলী শহর গণের বাসস্থান, শহর এবং ছূর্গাদি অবস্থিত 

ছিল। ম্যান্রিক্ সাগরবেলা হইতে স্পেনীয় ৩ লীগ, বা ১৩২ মাইল 
পথ হাঁটিয়া আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন 

হিজলীর সানিধ্যেই সমুদ্র । রাজধানীর অধিকাংশ ভাগ সমুদ্র- 
সমাধিলাভ করিয়াছে । ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেপ্টনাণ্ট, ম্যাঁথিসন্ 
(14. 115075592) মাজনামুঠা জমিদারীর কস্বাহিজলী পরগণার যে 

ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে “বাব গেড়্যা” ও “আমকুলি' নামক 

ছুইটি মৌজা বর্তমান ছিল, পরে এগুলি সমুদ্রগত হইয়াছে ।৭' জলামুঠ৷ 
জমিদারীভুক্ত যে সমস্ত গ্রাম হিজলী বা খেজুরী দ্বীপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত- 

ভাবে বর্তমান, তাহা “কেওড়ামাল পার বিশ ওয়ান্* পরগণার অন্তর্গত | 

এই কেওড়ামাল পার বিশ ওয়ান্ পরগণার কতকগুলি গ্রাম কালেক্টরীর 

“মৌজান্ুমারি” কাগজে তালিকাভুক্ত থাকিলেও ১৮৪৫ সালের 

সেটেল্মেণ্টের সময় নষ্ট হয় নাই। মিঃ বেলী অপ্রাপ্ত গ্রামগুলির মধ্যে 
নিয়লিখিতগুলির উল্লেখ করিয়াছেন % ৪-_ 

সপ পাপা পো 

*. 110 112017, 1683. 35117550৮11] 20) 12950.:18, 

(5059756) 6 06 010. 51001:6 110 001 10925 8110 191100. 2 912 

010 1011160 09.5015 ভা101) 10010. 72115 200. (132001060. ডা 59০ 
21] 1101 (91112 17101113650. 2150 9.1] 11017 1১26612:0,, 

ডা1115, 70427 07 0777. 16597899১90 £ £. 67. 

+ এই দুইটি মৌজায় স্থানীয় বিঘ! কাঠার পরিমাণ-_৩২৫ বিঘ! ১৪ কাঠ 
১২ ছটাক বা প্রায় ১৬০ একর ছিল। 7385155”5 11610727722 ০7 

11277719076, £. 77. 
+:1325165”5 এ 91721600921 £৫2%0/, ?. 237. 
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১। উত্তর থানাবেড়িয়া-_বর্তমান থানাবেড়িয়া গ্রাম মাজনাযুঠা 
জমিদারীভুক্ত ; জলামুঠা নহে। একই গ্রাম এই উভয় এ্েটের 
জমিদারীভুক্ত থাকায় একই নামবিশিষ্ট ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন মৌজাতে 
পরিণত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই | এরপ স্বাভন্ত্য কেবল 
পরগণ। ও তৌজি সংখ্যাঘ্বারা নিণতি হয় । 

২। কাউখালী-_জলামুঠা জমিদারীতে কাউথালী মৌজা নাই; 
মাজনামুঠা জমিদারীতেও এই নামবিশিষ্ট কোন গ্রাম নাই। বর্তমান 
কাউথালীর বাতিঘর মাজনামুঠা জমিদারীর থানাবেডিয়া গ্রামে অবস্থিত। 

৩। খেজুরী-বর্তমান থেজুরী গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত, জলামুঠা- 

ভুক্ত খেজুরীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এই থেজুরী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর আমলে সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। 

৪। বোগা-বর্তমান বোগা গ্রাম মাজনামুঠাভুক্ত; আমলী 
১২০২ সালে অর্থাৎ ১৭৯৪ ভ্রীষ্টাব্দের “হস্তবুদ* কাগজে জলামুঠা 
জমিদারীভুক্ত বোগা দৃহ্ট হয় নাই; সুতরাং তৎপূর্বে ইহার অস্তিত্ব 
লোপ পাইয়াছে। 

৫। দক্ষিণ থানাবেড়িয়া-__আমলী ১২০২ সালের পূর্বেই লোপ 
পাইয়াছিল। 

এতদ্যতীত গোবিন্দপুর, যশুয়া ও বনবাশাড়িয়৷ প্রভৃতি গ্রামের 

অনেকাংশ সমুদ্রগত হইয়াছে । এই সমস্ত গ্রাম লইয়া হিজলীদ্বীপ 
আয়তনে সুবৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। রাজধানী হিজলীর কতকাংশ 
বর্তমান সময় অব্যসঙ্কুল ; প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্ন ই্টকম্ত;প ভিন্ন 
কিছুই অবশেষ নাই । 

ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায় “মস্ন্দ-ই-আলা+ সবং পরগণার 
'খোদামাদী” ব। “ঘোড়ামারা” নামক গ্রাম শাহ, 

আলা নামক সাধু পুরুষকে দান করেন। মস্নদ্- 

ই-আলার পিতামহ ইখতিয়ার খা ভোগবাই *, পটাশপুরের 

সনং ও মহিষাদল 

্ 43110£793 আ101) £::016: 4:19129. 102128172. 2৮. 0116 
1090700০005 900217101651179, 02015 10 738195015১ 109105 119 
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কতকাংশ 1, অমশি, তূঞ্যামুঠা, শুজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত 
করিয়াছিলেন বলিয়া এই হস্তলিপিতে উক্ত আছে। রহমতের 
জমিদারী “চাকলে | হিজলী স্ুবা মোতালকে উড়িয্যা" বলিয়া অভিহিত 

ছিল। পরবতাঁ সময়ে তাজ খা মস্নদ্-ই-আলা৷ যখন মযুরভঞ্ের 
রাজাকে বশ্যতান্বীকারের জন্য পত্র প্রেরণ করেন, তখন তীহার 
ভ্রাতা সিকন্দর স্থবর্ণরেখা-তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং 

পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পর্যস্ত তাহার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। 'সুবর্ণরেখা- 
তীরেই ভোগরাই পরগণার অবস্থান । মহিষাদল পরগণাও মস্নদৃ-ই- 
আলার রাজ্যতুত্ত ছিল বলিয়! বিশ্বাস । কেন না, মহিষাদল থানার অন্য 

নাম মস্লম্দপুর ; এই মস্লন্দপুর গ্রাম মহিষাদলের নিকটেই অবস্থিত। 

[51111 22132179001 11. 1. 01020125205 272 ০৫০৫৫৮%) 

০07 0/592-2). 4. ৩. 3.১ 2. ৩১ 9০1১ 42) 7. 49. 

+ পটাশপুরে মুসলমানপ্রভাবের চিহ্বম্ব্ূপ এখনও একটি অবৈতনিক 

মাদ্রাসা আছে। মাত্রার একজন “মোল্লার (11911017109021] [11650 

ব্যয়নির্বাহার্থ বাধিক পঞ্চাশ মণ লবণ এবং প্রত্যহ এক টাক1 সাহায্য বন্দোবস্ত 
ছিল। মারাঠাগণ এই মাদ্রাস পরিচালনার ব্যয়সন্কুলানের জন্য ছুই শত বিঘা 

নিফর ভূমি প্রান করিয়াছিল ।--17101065175 3, 4. 73901. 6) 27224 

[395155+5 21917,072722 ০) 11471227101) £, 23. 

£ চাকৃলাগুলি 'সরকার* বিভাগের বৃহত্তর সংস্করণ । চাকৃল! বিভাগ ১*২২ 

্রীষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদ্ কুলী খাঁর সময় প্রবত্িত হয়। আকবরের সময়েও চাকুলার 
অস্তিত্ব ছিল ; ০/--০119019. চ95 111 51505100917 415102175 (06) 

100৮ 165 ৫6ড5610101776116 25 222. 2.0200110156261010 11761] 016 70110? 

10111:51)1001111000190* 

--772719 262097,62 £2298079, 4১80011) ?, 25. 

সম্ভবতঃ ফার্সী ইতিবৃত্তলেখক তীহার সমসাময়িক বিতাগের অস্থসরণে 
“চাকৃল।” লিখিয়। থাকিবেন । 
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এই “মস্লন্দপুর' নাম “মস্নদ-ই-আলা! পুরের' অপত্রষ্ঠ উচ্চারণ হওয়া 
সম্ভব ।% মেদিনীপুর ডিস্বীব্ী গেজেটিয়ারে ৭ এই মস্লন্দপুর গ্রামকে 
শতাধিক মুদ্রা মুল্যে বিক্রীত মস্লন্দ ? নামক সুক্ষ মাহুরের উৎপত্তি- 

স্থান বল! হইয়াছে । প্রত্যুত পক্ষে মস্লন্দপুরে মাছুর প্রস্তত হয় না । 
তমলুক মহকুমার কাশিযোড়াই এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত ।$ মস্লন্দ- 

পুরে কস্মিনকালে মাছুর শিল্পের অস্তিত্ব ছিল বা আছে বলিয়া প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং এই নাম “মস্নদূ-ই-আলা পুরের' 

অপভ্রংশেই হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর “মস্নদ্ই-আল। পুর' 
তাজ, খা মস্নদ্-ই-আলার সংত্রবেরই পরিচায়ক 1%% মহিষাদলের 

* মস্নদ্-ই-আলা- _মস্নদ-আলা-_সস্লন্দালা-_মস্লন্দ। ম্যান্রিকৃ ১৬৩৪ 
খীষ্টান্ফষে মহিষাদলে (05001) উপস্থিত হইযাছিলেন (01211110195 

18772727455 19, 299--257), 7২68৮130521 লিখিয়াছেন, মহিষাদল 

'মস্নদৃ-ই-আলা'র স্মারক; 1০:০৭০1-এর উচ্চারণ 1991991 (মশোদল ) 

হইতে পাবে। এই “'মশোদল' “মসন্দলী” ব! “মস্নদ-ই-আল।” হইতে হওয়াও 
অসম্ভব নয়। কিন্ত মস্নদূ-ই-আলার সমহয কি নামটি এত অপভ্রষ্ট 

চইযাছিল £ 

1 0০812116555 14 6272?076 02222227, 1. 207. 

1 মস্নদ্ বা বহ্মূল্য বাজাসনরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য বোধ হয় “মস্নদি" 

এবং তাহা! হইতে “মসলন্দি' বা “মসলন্দ' নাম হইয়াছে। 

52320600772 17722547621 10528807272 7১70592029 £% 
7367/2% £% 19054, 177 22, 17 /7.177572 2150 80116515 ও, 4, 205 

00 222১ 4১, 149 ১: 14227721072 0০৮25222227) ?9, 726. 

** অগ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মস্নদ্ মুহম্মদ খা নামক জনৈক ব্যক্তি 
হিজলীর ফৌজ দার ছিলেন (1112%2/%7 022562627, ?, 2259) | জানি না, 

তাহাব নামের সহিত মস্লন্দপুব নামের কোনও সপ্ধন্ধ আছে কিনা! হিজলী 
চাক্লার মধ্যে এখনও বর্তমান ইখ.তিষারপুর, দরিয়াপুর, বাহাদ্ছবগড, বাহাছুর- 

পুর, দ্াউদপুর, তাজ পুর, তাজ নগর প্রভৃতি নাষ মস্নদ্-ই-আলাবংণীয়গণের নাম 
সংশ্রবের পরিচায়ক | 

হি-ম*ই-আ' ৮৯ 



রাজবংশের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, এই রাজবংশের 
আদিপুরুষ জনার্দন উপাধ্যায়, মস্নদূ-ই-আলার পরবর্তাঁ ।% সমসাময়িক 
হওয়া সম্ভব হইলেও মস্নদূ-ই-আলার করদ বা অধীনস্থ থাকা বিচিত্র 

নহে। জেলা হিজলী ও তমলুকের সদর কান্ুনগো দেবনারায়ণ রায়ের 

নায়েব জগমোহন মজুমদারের একখানি আরজি বা আবেদনপত্র ১৭৯৯ 

গরীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে হিজলী বিভাগের এজেণ্ট চার্লস্ 

চ্যাপম্যান্ সাহেব বোর্ড -অব.-রেভিনিউ-এর আ্যাকাউণ্ট্যান্টের নিকট 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই আবেদনপত্রখানির কিয়দংশ এইরূপ $-- 
“চাকৃল। হিজলী ও তমলুক উড়িষ্যার অধীন নাজিমদিগের শাসনাধীন 
ছিল; রাজন্ব কটকের স্তুবাদারের নিকট প্রেরিত হইত। ইতিমধ্যে 
তাজ খ! মস্নদৃ-ই-আলা সাহিব, ও সিকন্দর পহলুয়ান সাহিব. নামক 
ভ্রাতৃঘ্বয় তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা এই ছুইটি চাকৃলা বিজিত করিয়া 
জমিদারগণকে করায়ত্ত ও আবদ্ধ করেন । অতঃপর তাহারা কটকের 
স্ুবাদারের অধীনস্থ চাকৃল৷ মেদিনীপুর ও চাঁকৃলা৷ জলেশ্বরের প্রায় 
কুড়িটি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিয়া 
তাজ খা স্বনামান্কিত শিলমোহর প্রচার করেন এবং নবাব সরকারে 

রাজন্ব প্রদান না করিয়া উহ। যথেচ্ছ। ব্যয়িত করিয়া স্বাধীন রাজার 

হ্যায় চলিতে আরম্ভ করেন ।৭' এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাজ খাঁর 
পুক্র ও জামাতা উত্তরাধিকারী হন ?----"-ইত্যাদি 4 এতল্লিখিত 
তাজ. খা মস্নদ্-ই-আলার তমলুক-জয়ের বিষয় কেবলমাত্র অনুমানের 

পপ পাপ পি 

* তমোনুক ইতিহাস ( ১৯০২ থুঃ)-_ত্রেলোক্যনাথ রক্ষিত, ১০ পৃঃ । 

+ তাজ, খা মস্নদ-ই-আলার মুঘলশক্তির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদের এই উক্তি 
ভ্রমাত্বক | তাজ খার পুত্র বাহাদুর খই স্বাধীন রাজার স্তায় চলিতে আরম্ভ 

করায় বন্দী হুইয়] ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

1 “25512501011 01 210 772$2 ০0৫ 71511101720) 111121000891021, 
51) 01051011012 910 ২০55 50051 00290910150 01 2111910 1710111 

81007. /[2001111) 0179,:050 €০0 7২, ডা, ০০৯: 15505 00001709100 
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উপর লিখিত বলিয়া মনে হয়। যতদূর অবগত হওয়া যায় তমলুক 
পরগণা মস্নদ্-ই-আলার রাজ্যতুত্ত ছিল না;__কারণ তমলুক রাজ- 
বংশের ইতিবৃত্তে দেখা যায়, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা 

কেশব রায় মুঘল সম্রাটের করপ্রদানে অক্ষম হওয়ায় বাজ্যচ্যুত হইলে, 
হরি রায় ১১৫৪ শ্রীষ্টাব্ পর্ধস্ত রাজত্ব করেন।* এত দ্বার জানা যায় 

মস্নদূই-আলার সমসাময়িক তমলুকের রাজাগণের সাক্ষাতভাবে মুঘল 

সম্রাটের সহিত রাজন্বপ্রদানসংঅব ছিল । স্থতরাং তমলুক যে মস্নদৃ্- 
ই-আলার অধানস্থ ছিল না, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। 

সম্রাট শাহজহান্ ১৬১৭ হইতে ১৬৫৮ গ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতের 
সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মস্নদৃ-ই-আলা ও তদ্বংশীয়গণের হিজলীর 

প্রভৃত্ব এই সময়েই ঘটিয়াছিল--ইতঃপুর্বেই 

প্রদশিত হইয়াছে । সম্রাট শাহজহানের রাজত্ব- 

কালে হিজলীব ফৌজদাবী গঠিত হইঘ! ২৮টি মহাল ইহার অন্তনিবি 

হয়। হিজলীর সর্বপ্রথম ফৌজদারেব কার্ষভাব তাজ. খা মস্নদ্-ই- 
আলাব উপব ন্যন্ত হওয়াই সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় ;_ কারণ এই 

সময়ে হিজলীতে প্রভুত্ব-পরিচালনাকারী অন্য কোনও ব্যক্তির নাম 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না । মস্ন্দ্-ই-আলার সেম্যসামন্ত সুবাদারের পক্ষ 

হিজলীব ফৌজ্দাবী 

13020. 01 1২%91106, 7010 ড11]1210, 10 006 5100 08100121, 1799, 
5 (10210165 (1112010211) 45250 11100] 10152510105 15011 টিতোত 
0.011116.--12110615 4৬049 0% 11177101651 225 700%%0/2, 

৮. ]7012515 9, এ, 13১90224257 21853251655 21270- 

727802 ০07 1412792/976১ £, 33. 

| 50. ডড. 12, চী202155579 7201 29072, 9০02 £% 

?৮, 365-0, 

উত্তবকালে মুবশিদকুলি খাব সমষে হিজলী ৬৮টি পবগণাতে বিভক্ত হয়। 
[7010765759০ 4. 135 901, £515 1, 199. 10165 11610107542 ০ 

1162722%076১ ৫. 25. 
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হইয়া! হিজলীর তীরলগ্ন পোতুগিজ জাহাজ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিল 
বলিয়া ম্যান্রিকের ভ্রমণকাহিনীতে জানা যাইতেছে । ইহার দ্বারা 

প্রতীতি হয় যে, হিজলীর ফৌজদারের কার্য মস্নদূ-ই-আলাই নির্বাহ 
করিতেন। কারণ মগ প্রভৃতি বহিঃশক্রর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও 
তাহাদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্তই এই ফৌজদারী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ।% ফৌজদারদিগের অধীনে সৈন্য থাকিত ; দেশের শাস্তি- 
রক্ষার ভার তীহার্দিগের উপর স্যন্ত ছিল; তীহারা সময় সময় দেশের 

রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতেন। “কোন জমিদার অবাধ্য 
হইলে বা রাজত্ব আদায় দিতে ক্রি করিলে তাহার প্রতিকার করিতেন। 

*. 11911121721 (11615010071 2172560. 1711111 60139115915 99 
25 10 6119016 117 11771961109] 96565 569619060 26 102.009 ০ 

20910. 25911150 01656 1011501091] 19105.-09210100555 47১0781265৫ 

£% 7397722, £, 95. 

£11, 07:2106502655 0726 0015 598109170০1 1005156209 
"725 1772:06 2.9192:1111% 107 1115 70:00996 01 511916001712 (116 
11015 00256 11911 €০ 006 211%2.5201 ০৫ 1176 01155 €0 6116 1০58] 

10750106101 ০0 085 িশক্মঞায ০0101011516 286 ০6 19099 

80262092759. 26 102,009.) [70010652255 45 27 ০০9, £) £ 1997 

17271) 139?0%, 0০7. £৪, 4. 182. 

1 “72090142791 11116215 001010917051 001 2 11071050 

০1 15055101605 751190, 01205 2:20 €3002595 01011896190 ০0৫ 1009107 

চ8110176 9. 0610211 100৫ ০01 1009 60 ৪6/600. 005 11176 110 

19515010 01 219 ০01 1015 11605102005 10 0110 0610,--71%/ 75101, 

901, ?8%, 4, 99, 

£[780102-010061 006 01001 00101107611 ৪. 11951510905 

০৫011 70102 051 9, 1915 01501100 170 0০01. 0092101291705 ০0৫ 

81] 02110131121 171216519 ৮/1111117 1115 10115020610109 2110 50100561115 

ভা. 62000109590. 29 7২6০61%51 0৮510512101 7২5%11095., 1022 ০০, 

£/9 09105521, ? 18. 

(0 776 72227 272 225 20820, ৯8115925 21%8727 

42%757,7577550) 4, 89-93. 
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দেশের অবস্থা এবং নিয়স্থ কর্মচারিগণের চরিত্রসন্বহ্ধীয় তথ্য সংগ্রহ 

করিয়া তাহার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখিতেন।*% কস্বা-হিজলী 
গ্রামেই হিজলীর ফৌজদারের কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল । এই কস্বা- 
হিজলী বা শহর হিজলীই মস্নদ্-ই-আলার রাজধানী ; স্ৃতরাং 
হিজলীর সৈম্যবলসম্পন্ন' প্রতিপত্তিশালী জমিদার তাজ. খা মস্নদ্- 

ই-আলাই যে হিজলীর ফৌজদারের ক্ষমতাপন্ন ছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । ম্যান্রিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে জানা যায়, তাহাদের চরলগ্ন 

জাহাজ দেখিয়া! মস্নদৃ-ই-আলার ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর (9815 26) 

উপস্থিত হইয়াছিল। শাহজহান মগদিগকে দমন করিবার জন্য 
“নওয়ারা” বা রণতরিবহর গঠন করিয়াছিলেন; এতদর্থে বাঙালার 
রাজধানী ঢাকায় ৭৬৮টি রণতরী রক্ষিত হইয়াছিল 1 এই সমস্ত 

রণতরী ফৌজদারের অধীনে ব্যবহৃত হইত। মস্নদ-ই-আলার 
ক্ষেপনীযুক্ত নৌবহর হয়ত দিল্লীর সম্রাটের সেই “নওয়ারা*ভুক্ত 
তরণীসমূহ হইতে পারে। হিজলীর ফৌজদাররূপে মস্নদ-ই-আলা 
যে ২৮টি মহালের কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন তাহার সমস্তই মস্নদ্-ই- 
আলার নিজস্ব রাজ্য ছিল বলিয়া! বোধ হয়। মুরশিদকুলী খার রাজস্ব 

বন্দোবর্তে ১৭২৮ শ্রীষ্টাব্বে হুগলীর ফৌজদারী হইতে তমলুক বিচ্ছি 
হইয়া হিজলীর ফৌজদারীতে সংযুক্ত হয় এবং হিজলীর পূর্বোক্ত ২৮টি 
মহাল ৩৭টি পরগণায় বিভক্ত হইয়া তমলুক পরগণাসহ ৩৮টি পরগণায় 
পরিণত হয় ।$ 

* শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ গুপ্ত,_-হুগলী ব' দক্ষিণ রাট,_২৯২ পৃঃ । 
1 *75 172010911 ০£ 1711111) 51609665000. 606 107 ভা০59110 

[02:51 0৫ 006 11561170510] 15165 26 8111055 আ100 006 5625 
[70100915 5, 4১ 75 0০, 2৮১ £9, 199. 

4 01019, ০7921917199] 25621011510105106 01768 217760 
07012619 2110 100205 1011170110911% 90011091150. 2. 19200, 00 97910. 
111 009,905 0£ 7317898] 2:2917/50 (109 10001510129 01 0116 110225। 
200. 00161 0015112 1112025 0] 11120015 --7177/£₹6%07%১ 0০0%. 6৫, 
£, 203. 

$ 19/9১ £. 365. 
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মসৃনদূ-ই-আলার পুভ্র বাহাছরের রাজত্বাবসানে তদীয় রাজ্য 
জলাযুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীতে বিভক্ত হয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 

হিরা সান কিন্ত এই ছুইটি' জমিদারী ব্যতীত মহিষাদল ও 
শৃজায়ুঠা জমিদারীও তাজ, খা মস্নদ-ই-আলার 

রাজ্যভুক্ত ছিল। মহিযাদল জমিদারীভুক্ত গুমগড় পরগণ! বেলী 
সাহেবের মতে তাজ, খা মস্নদূ-ই-আলার জনৈক “মুহুরী'র ছিল; 
নানারূপ বিপর্যয়ের পর গুমগড়ের ঞমিদার ছুর্গাচরণ চৌধুরী ১৭৬১ 
্রীষ্টাব্রে রাজত্ব প্রদানে অসমর্থ হইলে মুহম্মদ রেজা খা তীহাকে 
ধরিয়া আনিবার জন্য একজন “জমাদার ও চোপদার, প্রেরণ করিলেন । 

কিন্তু জমিদারগণ পলাইয়া যাওয়ায় সমুদায় জমিদারী মহিষাদলের 
বর্তমান রাজবংশীয় ৬ষ্ঠ জমিদার আনন্দলাল উপাধ্যায়কে * প্রদত্ত হয় 
জমিদারীচ্যুত জমিদারগণ শৃজামুঠার রাজার সাহায্যে যুদধার্থ প্রস্তুত হন। 
নবান আনন্দলালকে সাহায্যের জন্য ১২৫ জন বরক্ন্দাজ প্রেরণ 

করায় বিপক্ষ মারাঠা অধিকারে পলায়ন করেন। ছূর্গাচরণ 
অতঃপর আত্মসমর্পণ করেন এবং খান্দাব্ পরগণায় ৭ প্রেরিত হন। 

[০ ্ ০ পেশি আপস শপ পাশা 

" আনন্দলাল উপাধ্যা---১৭ ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন (032512%, 

116//072772 ০7 1172019). . তমোলুক ইতিহাস”-প্রণেতা 

ত্রেলোক্যনাথ রক্ষিত বলেন-_১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দলালের মৃত্যু হয় ইহা! 
ভূল। গ্র্যান্টেব রাজন্ব-বিবরণীপাঠে জান! যায আমলী ১১৩৫ হইতে ১১৭২ সাল 
(১৭২৮--১৭৬& গ্রীঃ) পর্যন্ত সময়েব মধ্যে আনন্দলালের পত্বী জানকীর নামে 

মহিষাদল জমিদারীর রাজন্ব বন্দোবস্ত হইযাছিল (75717, 1১%%১0%, ০7. £, 
£. 365); সুতরাং আনন্দলালেব মৃত্যুব অব্যবহিত পরে সেই বৎসবেই রাণী 

জানকী বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। এই বন্দোবস্তে গমগড পরগণ! ছিল না__ 

ইহা পরে গৃহীত হইয়াছিল। বেলীর উক্ত ১৭৩৬ গ্রীষাব্ই প্রক্ক্ত বোধ হয়। 

1 খান্দার চাকৃল! মেদিনীপুরের একটি পরগণা । বহু পূর্বে নারাফণগের 
রাজাদিগের অধিকারে ছিল-_পরে চৌধুবী বংশীষ জমিদাবগণের হস্তগত হয । 
07 ০5518015091 111212091 (00180106  081015900091 9110 
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তিনি ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে গুমগড় পরগণা মহিষাদল 
জমিদারীর সহিত সংযুক্ত হয় |* 

উপরোক্ত গুমগড় পরগণা ব্যতীত মহিষাদল জমিদারীতে মুরশিদ 
কুলী খাঁর? বন্দোবস্ত অনুসারে আরও সাতটি 
পরগণ] দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শাহ জহানের 

হিজলীর ফৌজদারীভুক্ত মহিষাদল জমিদারীর রাজন্ব বন্দোবস্ত মুরশিদ- 
স্পা আপা 

মহিষাদল জমিদারী 

13715612126) 1)9109:0560 09191119115, £ ৫. 10115 17500:5 ০001 

8,0099910912 60 6115 [25110151701 00111572100. 51109600616 0০ 

€175 (11705৮01525 ০৫ 0102 74179110217 19612017717911, 1306 96 025 

[05091717121 52001510191) 11956 00155 00915111119115 516 112 

10955951010. ০0৫6 ৫010192,9,015651% 51701] 110910615১ 200. 61০ 5০0 

5560160 7111) (116101.-11677207702 ০7 11177071059, 1395155. 

00? 05 56510. 761:2010112115 ০0£ 55909], (9০012151011 

2 9156 10510171550 10 21100101106 71:9.15002) 20051200 4১11, 

1511005 ০৫ চ10211120. 4651 581010105  01)011565) 2110 &. 

1/10170101061911 1170610111211596 ০1 1০ "1601 131710905 (ইহার অর্থ 
কি?) [3০90152 01010. €)1010015 021] 11760 001051006 117 177] 
(1761 ?) 4.1), £] 01001007690 7২০2৪, [51700] 56116 4 161179021 

2100 01101061910 01111511611) 0 11015111091)70 (০ 111011116 
11700 01161 00110110010 01155 21)500110605 013 11101] (06 

11012 72111111025 72৭ 10205 ০৮০: ০ 411101)0 14211, [116 

72117111061 (০. 6) ০: 10552.091, 011 1015 25156117510 09 চ০ 

70127095111 ০ 56215. 1115 0150০৭5৭560 25201100015 
9176৮502116 ৪230 215 21050. 105% 0115 ১০০1৪100691 [২৪:87 
105 [০5120 15510200115 126 101111001102255 €০ 21৬৮5 1995565- 
51017. 0০ 41710001491] 011 ৮712101 0106 01705965560. 172101995 16৭ 

[0 016 709119619, 101562565. 70০০1590022 501085001510115 

91110101660 2110 16100%50 00 (139 চ1720061 755120101191) ) 00 

0157. 07515 217 12767 4.0). 2002 ৮015100171151 06 05901021091 

ড19.5 (11212 00100116515 1911150 6০ 6113 0157590281 0101611, 
132৬15775 17121072772 ০7 21127/0/09, 19, 94-95. 

+ মুবশিদৃকুলী খার সম্পূর্ণ নাম মুবশিদৃকুলী জফর্ খা! । এইজন্য তাঁহার 
রাজস্ব বন্দোবন্তের নাম--'05 16৮1590. 121001011 01 গা 10210, 
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কুলী খাই করিয়াছিলেন; তাহাতে কোন নূতন সংযোগ-বিয়োগ ঘটে 
নাই।* এই সাতটি পরগণার নাম ৫৫১) গুমাই, (২) আওরঙ্ানগর, 
(৩) কাসিমপুর, (৪) তেরপাড়া, (৫) শীলাম্ নগর ( নাটশাল ), 

(৬) কেওড়ামাল নয়াবাদ ও (৭) মহিষাদল । মিঃ বেলীর বিবরণীতে 
জানা যায়-__মহিষাদল রাজ্যের সংস্থাপকের নাম “বস্ুরায় মহাপাত্র' 
(39568, £২১০৮ 11019199052) %, তাহার অধস্তন ষল্ঠ পুরুষ কল্যাণ রায় 

রাজন্ব প্রদানে অসমর্থ হইয়া বর্তমান রাজবংশের পূর্থপুরুষ পশ্চিম 
দেশীয় ব্রাহ্মণ জনার্দন উপাধ্যায়কে জামিনস্বরূপ প্রদান করেন। 

অতঃপর জনার্দন জমিদারী লাভ করিয়াছিলেন ।$ “আধপ্রভা'প্রণেতা 

কল্যাণ রায় প্রদত্ত ১০৬০ সালের ( ১৬৫৪ গ্রীষ্টাব্ ) দানপত্রের কথা 
সর সপ 

30 010 018. 21200. 1101010551006106 06 016  011211191 

55655106116 11110617901 71227) 25 50250. 111 0116 8121109:0. 

1617677011০ 1135 4৬০73, 005 52076191105 0010119161161701105 106 

স্ড11016 €3119,1]18. 01 13105616, 11 (118 1261511211121] 06 4001. 

110 2011650601 10700092111, ০15 ৮911150..-.--, ০৮০,--777727 
1২৫৫০) ০০৫, 2৮ 1০. 364-65. 

1 107, 19, 365. 

1 হান্টার সাহেব “বড়াই রায় মহাপাত্র” (38791 [২91 1101221১952) 

লিখিয়াছেন। 

97839515975 11670727822 ০07 11277019076, 1, 34১ নু 0106515 

৯. 4450. 00/. 274, 7. 206. 

“তমোলুক ই তিহাস"-প্রণেতার মতে জনার্দন মহিষাদল রাজ্যের আদিসংস্াপক; 

তিনি “নবাব সরকার হইতে সমস্ত জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির জমিদারী গ্রহণ করেন, 

(ত. ই. ১০* পৃঃ পাদটাক1)। 'আর্ধপ্রভ।'-প্রণেত৷ বলেন, বড়িয়া রায় 
চৌধুরীর নবম পুরুষ কল্যাণ রায়ের প্রপৌত্র উদয় রায়ের নিকট হইতে জনার্দন 
উপাধ্যায় জমিদারী লাভ করেন ; কিন্তু ইহা অসম্ভব মনে হয়। এই মতে 
কল্যাণ রায় ১৬৫৪ খৃষ্টান্ফে একটি দরানপত্র সম্পাদন করেন। তাহা হইলে 

আনন্দলাল উপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্ষস্ত প্রায় ১০০ বৎসর ব্যবধান হয়; এই এক 

শত বৎসরে কল্যাণ রায় বংশীয় চারি পুরুষ এবং জনার্দন বংশীয় ছয় পুরুষ, 
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উল্লেখ করিয়াছেন। ততদ্বার। প্রতীয়মান হয় কল্যাণ রায় তাজ খা 

মস্নদ্-ই-আলার সমসাময়িক। মহিষাদল রাজ্টেটের চীফ ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বস্তু সংগৃহীত মহিষাদল রাজবংশের ইতিবৃত্তে কল্যাণ 

রায়ের এই সময়ে বর্তমানত। প্রদগ্গিত হইয়াছে ।*% মস্নদ্-ই-আলা 
স্বপ্রভাবে মহিষাদল জরমিদারী বিজিত করিয়া হিজলী রাজ্যের অস্তভুক্তি 
করিলে কল্যাণ রায় তদীয় বশ্যতান্বীকারে করদন্বরূপ জমিদারী পুনঃ 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। 

এক্ষণে শুজামুঠা জমিদারীর কথা । বেলী সাহেব লিখিয়াছিলেন, 
যেরূপ মাজনামুঠা ভীমসেন মহ্াপাত্রের সরকারকে ও জলামুঠা 

পাঁচককে প্রদত্ত হইয়াছিল তদ্রপ শুজামুঠা 
তাহার শরীররক্ষী অন্নুচর গোবর্ধন রণঝাপের 

হস্তে ন্যন্ত হইয়াছিল। গোবর্ধন বংশীয় শেষ রাজা গোলকেন্দ্র 
১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে শুজামুঠাব জমিদারী প্রাপ্ত হন। গোবর্ধম হইতে 

শৃজামুঠ! জমিদারী 

মোট দশ পুরুষ রাজত্ব করা অতীব অনভ্ভব। 'মাহিষ্যতত্ববাধিধি'কার 
বলেন £_-উদয় রায় কল্যাণ রায়ের পুত্র ;__জনার্দন উপাধ্যায় জায়বন্দক শ্ষৃত্রে 
উদ্য়নারায়ণের নিকট হইতে জমিদারী লাত করেন। এই সমস্ত পরস্পর- 

বিরোধী বিবরণের সত্যতা! পরীক্ষার কোন উপায় নাই। মহিষাদল রাজবংশের 

প্রাচীন কাহিনী এখনও তমসাচ্ছন্ন 

[76752] 1১6106 07 272 15267502727 199/5757/575 01272 22925 

£1 876 1)£9/7602 07 11171521076, 1911-8917, 05 4 1 0 21055910, 
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গোলকেন্দ্র পর্যন্ত এই বংশীয় বার জন রাজা শুজামুঠার জমিদার 
হইয়াছিলেন।% এই বংশীয় নবম রাজা মহেন্দ্রের সহিত ১৭২৮ হইতে 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শৃজামুঠা জমিদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল 
বলিয়া গ্রাণ্টের রাজন্ববিবরণী পাঠে জানা যায়। মহেন্দ্রের পুক্র 
দেবেন্দ্র দশশালা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন (১৭৯৩ )। তিনি 

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুক্র গোপালেন্দ্র নারায়ণ 
জমিদার হন। গোলকেন্দ্র এই গোপালেন্দ্রর পোষ্য 1 তাহা হইলে 

দেখা যাইতেছে নবম রাজ! মহেন্দ্রের রাজত্ব হইতে দ্বাদশ রাজা 

গোলকেন্দ্র পর্যস্ত কিঞ্চিদিধিক এক শত বৎসর ব্যবধান । ত্রিশ 

বগসরে এক পুরুষ বংশক্রম হিসাব করিলে $ এই সময়ের মধ্যে 

চারি পুরুষ রাজত্ব ঠিকই হইয়াছে বলিতে হয়। গোবর্ধন বাহাদুর 
হার পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে 

বাহাছুরের পতনের পর গ্রহণ করিয়াছিলেন । অতএব গোবর্ধন হইতে 
মহেন্দ্র পর্যস্ত নয়জন রাজার রাজত্বকাল ১৬৬১ হইতে ১৭৬৫ গ্রীষ্টা্ৰ 

পর্যস্ত এক শত বৎসর মাত্র হয় ইহা অসম্ভব । কারণ বংশতালিকা- 

দৃষ্টে জানা যায় এই নয়জন রাজা একই বংশীয় ; প্রায় সকলেই পুত্রক্রমে 
রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোনও বিজেতার পরাক্রম 
কাহারও রাজত্বকাল অল্পকালস্থায়ী করে নাই । এজন্য সিদ্ধান্ত 

করিতে হয়, গোবর্ধন রণঝাপের বাহছুরের পরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণের 
পেপসি  শীশীশপি 

* “আর্ধপ্রভ”__শুজামুঠ। রাজবংশ তালিকা? ১১৯ পৃঃ; 'মাহিষ্যতত্ববারিধি'র 

মতে গে'লকেন্দ্র গোবর্ধন হইতে ১১শ রাঙা; মাহিষ্যতত্ববারিধি, শুজামুঠার 
বাজবংশ তালিকা, ১৩৬ পৃঠ | 

15012109002] (০ 11011770217 77277 £32107%5 0০1. £%? 

77, 3095. 

| 1325155"5 11011012722 ০7 1157%2016, 4, 31, 

$ «আমাদের দেশে ৩০ বৎসরে এক পুকষ গণন! কর! যায় এবং ইহাই 

ধ্ঁতিহাসিকদিগের মত ।'_-বাকৃল। ১৫৪ পৃঃ__জ্রীরো হিশীকুমার সেন। 
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কাহিনী একেবারে অসম্ভব । আমরা ফার্সী হস্তলিপিতে কেবলমাত্র 
জলামুঠা ও মাজনামুঠা জমিদারীর পূর্বপুরুষগণকর্ক মস্নদ্-ই-আলা 
বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যগ্রহণ দেখিতে পাই ; মিঃ বেলী প্রভৃতিও 

তাজ, খা মস্নদূ-ই-আলা প্রসঙ্গে তদ্বংশীয়ের হৃতরাজ্য এই ছুই 
জমিদারীতেই বিভক্ত হইবার কথা লিখিয়াছেন ; কেবলমাত্র শুজামুঠা 
জমিদারীর বিবরণ প্রসঙ্গেই শরীররক্ষী গোবর্ধন রণঝাপের উপর 
শৃজামুঠা জমিদারীর ভারার্পণের বিষয় উল্লেখ তইয়াছে। ক্রোম্লীন 
সাহেবের যে পত্রগুলি ভিত্তি করিয়া বেলী সাহেব মস্নদৃ-ই-আলার 

বিবরণ লিখিয়াছেন, সেই পত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায় না । মস্নদৃ- 

ই-আলার শরাররক্ষীরূপে গোবর্ধন রণঝাপের শৃজামুঠা জমিদারী- 
লাভ অমুলক গল্পমাত্র। আমাদের বিশ্বাস গোবর্ধন রণঝাপ শৃজা- 

মুঠা জমিদারীর সংস্থাপক হুইতে পারেন ;__তাজ, খা মস্নদূ-ই-আলা 
স্ববিক্রমে তাহার অধস্তন কোনও পুরুষকে সংগ্রাম বা শুদ্ধ ভয়- 

প্রদর্শন দ্বারা বশ্যৃতান্বীকারে বাধ্য করিয়াছিলেন । শুজামুঠা জমিদারী 
পশ্চাল্লিখিত প্রগণাগুলি লইয়া গঠিত ছিল--(১) শুজামুঠা, 
(১) মহস্মদৃপুর, (৩) অমশি, (৪) ভূঞ্যামুঠ। 1* শুজামুঠার স্তায় 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী লইয়া মস্নদ্-ই-আলা বংশীয়গণের রাজন্বের 

পূর্বে “হিজলীমণ্ডল' গঠিত ছিল ;--হিজলীর মগ্ডলাধিপতিরূপে একজন 
এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। 

সবং পরগণা শাহজহানের সময় ঠিজলীর ফৌজদারীভুক্ত না 

থ[কিলেও উহাতে যে মস্নদ-ই-আলার আধিপত্য ছিল তাহ! তাহার 

শাহ আলা ফকিরের এ পরগণার ভূমি প্রদানদ্বারা প্রতীয়মান হয়| 
ইতঃপূর্বে বেলী সাহেব কর্তৃক উদ্ধত জগমোহন মজুমদারের যে আবেদন- 
পত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাজ. খা মস্নদ-ই-আলা কতৃক 

* 07019 477079569--1- 365-866.. 14111071921 

1 হিজলীতে প্রাপ্ত ফার্সী হস্তলিপি। 
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চাকৃল! জলেশ্বর ও চাকুলা মেদিনীপুরের ২৭ খানি গ্রাম অধিকারের 

প্রসঙ্গ আছে। সবং পরগণা চাক্লা মেদিনীপুরের অস্তৃভুক্ত বলিয়া 

আবেদনপত্রের এই উক্তি সমধিত হইতেছে । সম্ভবতঃ নবম রাজা 
গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্ত্র & কর্তৃক বিজিত হইয়া মস্নদৃ-ই-আলাবংশের 
হস্তচ্যুত হইয়াছিল ।* 

মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারী ছুইটি তাজ, খাঁ মস্নদ্-ই-আলার 

রাজ্যভুত্ত “খাস' সম্পত্তি ছিল; ইহাতে মধ্যবর্তী কোনও করদ 
জমীদারের ত্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না। মস্নদ্ ই-আলা। 

যাজনামুঠা ও জলামুঠা বংশীয়ের পরিত্যক্ত রাজ্যের “খাস্* অংশগুলিই 

বাহাছুরের মৃত্যুর পর দ্বারকাদাস ও দিবাকর পণ্ডার হস্তে ন্যস্ত হইয়া 
যথাক্রমে মাজনামুঠা! ও জলামুঠা জমিদারীর স্যান্তি করিয়াছিল । 
মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির অবস্থানের বিমিশ্রিত 
ভাব দেখিয়া এই ছুই জমিদারীর একমূলকত্ব বেশ সমধিত হয় | 
নিম্নে মিঃ গ্রাপ্টের রাজস্ব বিবরূণী ( ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ ) হইতে জলামুঠা ও 
মাজনামুঠা জমিদারীর পরগণাগুলির উল্লেখ করা হইতেছে ৫. 

১। জলামুঠা জমিদারী :-- 

%* “আর্ধপ্রত1' ১২৪ পৃ ময়না রাজবংশ তালিক!। 

+ ০ “রাজ।' গোবর্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র ময়না, খান্দার ও সবং পরগণাত্রয় 
নিজ রাজ্যভুক্ত করেন ।”-_মহি্ষ্যিতত্ববারিধি-__১৯৩১ পৃঃ | 
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(সরকার মালজেঠিয়ার অন্তর্গত ) ১ জলামুঠা, ২ কেওড়ামাল 
বিশ ওয়ান্, ৩ দক্ষিণমাল, ৪ বাহিরিমুঠা, ৫ পাহাড়পুর, ৬ গওমেশ, 
৭ নয়াচক বাজার ( বায়ন্দ৷ বাজার ), ৮ ভাইট গড় (সরকার জলেশ্বর, 
৯ কালিন্দী বালিশাহী, ১০ বীরকুল ৭', ১১ আগ্রাচৌর, ১২ মীরগোদা, 
১৩ ভোগরাই । | 

২। মাজনামুঠা জমিদারী £__ 
(সরকার মালজেঠিয়া ) ১ মাজনামুঠা, ২ দোরে! ছুবনান, ৩ 

নাড়ুয়ামুঠা, ৪ কষ্বা হিজলী, ৫ ইড়িঞ্চি, ৬ হাঁসিয়াবাদ! ৭ নয়াবাদ 
( দেবমুঠা )১ ৮ শরীফাবাদ, ৯ আমীরাবাদ, ১০ বালিজোড়া (সরকার 
মুজ.করি ), ১১ পটাশ পুর, ১২ কিস্মংশীপুর ।$ 

* এই পরগণার চতুঃসীম! “মস্নদ্-ই-আলার বাঁধ' বলিয়া মিঃ বেলী বলিয়াছেন | 
11081780 41169 90081)8 9120080031091269 8919 609 190011087198 10 
9801 017900100.১ 73851558 ০9157500607 60076, 2). 201. এই পরগণায় 

“তাজদিঘী” নামক পুক্ধরিী আছে, উহা তাজ খা! মস্ন্-ই-আলার কীতি । 
+ ১৫০০ খ্রীষ্কান্ষ হইতে বীরকুল ময়ুরভঞ্ধের রাজ্বার অধীন করদ জমিদারগণের 

অধীন ছিল (78516 )1 সম্ভবতঃ বীরকূল লইষ] ময়ুরভগ্ত রাজের সহিত তাজখ! 
মস্নদ্ ই-আলাব বিবাদ হইয়াছিল ( ফার্সী হত্তলিপি ); এ বিরোধের ফলে ইহা 
হিজলী রাজ্যতুক্ত হয় । 

1 মিঃ বেলী লিখিয়াছেন-_গ্র্যাপ্ট সাহেবের উল্লিখিত হাসিয়াবাদ ও দেবমুঠ! 
পাওয়! যায় না। হাসিয়াবাদ বত'মান নয়াবাদ হইতে পারে বলিয়া! তিনি অন্মান 
করিয়াছেন । 71517075000) 47820076) 2). 301. 

$  ঘ100102975 7867 2860078, 2. 66, গ্র্যান্ট সাহেব পরগণাখগুলির 

মাম লিখিতে বানানের এরূপ গোলযোগ করিয়াছেন যে তাহা হইতে বতণঘান নাম 
চিনিয়! লওষা সহজপাধ্য নহে । বন্ধুবর গীয়ুক্ত যোগেশচচ্্র বন্ছ মহাশয়ের “মেদিনীপুরের 
ইতিহাস+ হইতে এ বিষয়ে সাহায্য লইয়াছি। এই জেলার সেটেল্মেন্টের কার্ধে মিযুক্ত 
থাকার জন্ত এ বিষয়ে তাহার অদ্ধিজ্ঞতা বুল্যবান হইয়াছে । 
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সগ্তম অধ্যায় 

মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশ 

ইতঃপুর্বে আমরা দেখিয়াছি-_তাজ খা! মস্নদূ-ই-আলার বংশের 

উচ্ছেদের পর বিজেতা মুঘল স্ববাদার দ্বারকাদাস ও 
সর দিবাকর পণ্ডা নামক হিজলীরাজ্যের ছুইজন 

কর্মচারীর উপর বাহাছুর খার নষ্ট রাজ্যভার ন্য্ত 

করেন। এই ছুই ব্যক্তির গৃহীত রাজ্য যথাক্রমে মাজনাযুঠা ও জলামুঠাঞ 
জমিদারী নামে কথিত । এই ছুইটি জমিদারীর বর্তমান আয়তন তাজ 

খা মস্নদ-ই-আলার সম্পূর্ণ রাজ্য নহে, -শুজামূঠার জমিদারী 
এবং আরও ছুই একটি পরগণা৷ হিজলী রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। 
এতিহাসিকগণ হিজলী জেলার কালেক্টর ক্রোম্লীন সাহেবের 
লিখিত পত্রের ৭" মতান্নুদরণে লিখিয়াছেন,-_ভীমসেন মহাপাত্রের 

মৃত্যুর পর হিজলীর জমিদারী জলামুঠা ও মাজনামুঠা নামক ছুইভাগে 
বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে তাহার পাচক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকার 

ঈশ্বরী পট্টনায়ককে প্রদত্ত হয়। 

*. [09 ৪0051106106 01 8959:9] 1১8:851091)8 100 10886 11101090076 

(811111) 19 006 10000. 616008 17 0106 1188815 782] ০0৮ 10 6006 457 

800. 19 6109:61015 10019 7909706,-.4.9.5).১ 1160 19268, %01. 288, 

1916, 110. 17. ও০. 

“মুঠা+শবযুক্ত নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক | 'মুঠা” এতদঞ্চলে &:০0 বা সমষ্টি 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যথা-__“একমুঠা” ভুল-্" এক ভাটি উল্ুখড় ( এখানে "মুষ্টি? বা 
1180060] অর্থ নয় ); 'একমুঠা” শাখা-ছই তিন গাছ! সন্বিবন্ধ শশাখার এক জোড়া 
ইত্যাদি। অলামুঠা, মাজনামুঠা, ভূএামুঠা, শৃক্কামুঠা, বাহিনিমুঠা, দাড় য়ামুঠা দনূঠা, 
দেবমুঠ। প্রভৃতির 'মুঠা” শব্ষ এক একটি ভিন্ন ভিন্ন জমিদারী বা! মহালের &:০৪০-এরই 
পরিচায়ক বলিয়া! বোধ হয়। 

1 92020206811078 16669: 08690 97:৭ 09. 1819. 
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এতদ্্যতীত জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ 
ও কায়স্থবংশসম্ভূত। পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু হশ্বরী 
মাজন! ও জলামুঠ। পট্টনায়কের 'পট্রনায়ক' উপাধি কৌলিক হইলে 

জমিদারীর তিনি করণ জাতীয় ভিন্ন কায়স্থ হইতে পারেন না। 

্রতিষঠাত্গণ  করণেরা উড়িস্তার শ্রেষ্ঠ সংশূড্র জাতি; ইহারা 
কায়স্থের ন্যায় সম্মানিত হইলেও করণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণ পৃথক ।% 

করণদিগেরই “পট্টনায়ক' উপাধি দেখিতে পাওয়। যায় । কিন্তু এই 
উপাধি রাজদত্ত বা বিশেষ কোনও কার্ষেণ' নিযুক্ত হওয়ার জন্যও লব্ব 
হইতে পারে। ঈশ্বরীর উর্ধতন পুরুষগণের নাম জানিবার উপায় না 
থাকায় এই উপাধি কুলক্রমাগত কি রাজদত্ত জানিবার উপায় নাই । 

তাহার পরব্তাঁ বংশধরগণের “রায় চৌধুরী' উপাধি সম্পৎশালিতার 
পরিচায়কমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরী 

উপাধি কৌলিক নহে। ফার্সী হস্তলিপিতে দ্বারকাদাসকে “রাজুকায়েত' 
বলা হইয়াছে । রাজু নামে কায়স্থের সমতুল্য! একটি জাতি 
মেদিনীপুরে বর্তমান আছে, কিন্তু তাহা হইলেও রাজুকে “রাজুকায়েত' 

কেহ বলে না,__এবং স্থানীয় কায়স্থের সহিত তাহাদের কোনও সংত্রব 

* “করণের জাতিব্যবসা লেখাপড়া করা; সাধাবণতঃ জমিদার ও মহাজনের 

গোমস্তাগিবি ও অন্তান্ত চাকরি । করণ জাতি বাঙ্গালাব কায়স্থের অনুরূপ | * গু ও 

এখন ইহাদের ('খগ্ডাইত'দের ) অধিকাংশই কৃষিজীবী ; তবে যাঁহাদের বেশী টাকাকড়ি 

হর, তাহারা করণের সঙ্গে বিবাহার্দি সন্বন্ধ দ্বারা ক্রমে করণ জাতিতে উন্নীত হইতে 

পারে।, শ্রীযতীন্রষোহন সিংহ প্রীত “উড়ভিস্তার চি,” ৩ পৃঃ । 

+ পষ্টনায়ক-_-নগরের করৃত্বভারপ্রাপ্ত কর্ধাচারিবিশেষ | 'মাহিস্যতত্ববারিধি”্র 
মতে নাগবিক টৈম্ভের অধিনাষক ( ১০৩ পৃঃ )। 

1 +-606 185100055 929 200 06131 61087 609 18558610858, [0 

6109 11101080079 101867106, & 01888 ০01 [856861089 19 8611] [10010 ৪9 

6156 9১818. 7776 270055 20063475, 05 188970075 [২8৮10 

13880) 0. 4. 
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নাই। দ্বারকাদাস কায়স্থই ছিলেন এবং তিনি ও দিবাকর পণ্ড! 
যে যথাক্রমে মাজনামুঠা ও জলামুঠা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা সে বিষয়ে 
অণুমাত্র সন্দেহ নাই । পাচক কৃষ্ণপণ্ডা ও সরকারী ঈশ্বরী পট্টনায়কের 
এই ছুই জমিদারীলাভ অমুলক কাহিনী মাত্র। মিঃ বেলী তাহার 
মাজনায়ুঠা ও জলামুঠা উভয় এট্টেটের সেটেল্মেন্ট রিপোর্টগুলিতে 
জমিদারগণের যে বংশক্রম দিয়াছেন, তাহা নি প্রদত্ত হইতেছে, 

মাজনাযুঠা রাজবংশ * 
১। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ( ৯৯১--১০২০ বিলায়তী )। ২। জগমোহন 

চৌধুরী ( ১০২০--১০৪০ ) ৩। দ্বারকাদাস চৌধুরী ( ১০৪০-_ 
১০৫০)। ৪ রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ( ১০৫০--১১০০ )। ৫। তপতি 

রায়( ১১০২--১১৪৫ )। ৬7 পার্বতীচরণ রায় ( ১১৪৫--১১৫২ )। 

৭। যাদবরাম রায় ( ১১৫২--১১৮৭ )। ৮। কুমারনারায়ণ রায় 

( ১১৮৭--১১৯০ )1 ৯। জয়নারায়ণ রায় €( ১১৯০--১২০২) প্রভৃতি । 

জলামুহা রাজবংশ " 
১। কৃষ্ণপণ্ডা। ২। বীরু চৌধুরী । ৩। গোপাল চৌধুরী । 

৪। দিবাকর চৌধুরী । ৫। রামচন্দ্র চৌধুরী ( ১১*১--১১৪১ 

*.:156006 07 $7১6 19688167966 ০] 8706 21517000667) 71846, ৮ 

11. [ল. ১ 9385195, ?2, 303 18161070766 ০7 74561521076, 2. 29 ; 

লে 0176978 19. 4.2.) 06. ££$, 2,208. 

11009 0:০019:৮5 2) 009 091657081) 8009819 11000 & £6098108108] 
68019 10 6105 001169607866 6০ 10859 09809979090. 6:01) 1191790 79008 

60 73810 0100 ৫796, 61090 60 0008] 0100 07:99, 61060 6০ 701087592 

(017)০0299) 10610) 6০ 7080701)61005% 0100 0199 আ1)0 17060981009 

29100810067 100 1101 6০ 1141. 41667 019 0986) 0019 20810)09 

[70117967879 00070799 10100 1149 (৫. 07506 885৪ 1196) 

6০ 1179 10610 1৮, 165 0020 1018 5010 13668108798 2615 সা৪৪ 

609 29100100657, 65. 10100 119 6০ 1189 0. আআ) 10 90998898010 

1019 ৪00 07795165520 71919 11910 16 110200 2190 6০ 1946. 28605 

0% 6%6 19686067676 ০7 876 ৭৪707900157, 28546, 06760, 2, 149. 
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বিলায়তী ) ৬। লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী (১১৪২--১১৭২)।1 ৭। 
বীরনারায়ণ রায় (১১৭২--১১৮৯)। ৮। নরনারায়ণ রায় ( ১১৯০ 
--১২৪৬ ) প্রভৃতি । 

এই তালিকাঘয় দৃষ্টে জানা যায়, দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী 
নামক ব্যক্তিত্বয় মাজনামূঠা ও জলামুঠা এষ্টেটের জমিদার ছিলেন । 

ঈশ্বরী পষ্টনায়ক যদি দ্বারকা দাসের পিতামহ হন, তবে তীহার 
প্টনায়ক উপাধি কুলক্রমাগত নহে;_উহা তাহার কোনও 

রাজসরকারে এই বিশেষ পদবীতে কার্য করিবার নিদর্শন । বেলী 
মাজনামুঠা সাহেব সদর রেভেনিউ বোর্ডের প্রতি হিজলীর 
জমিদারীর কালেক্টর ক্রোম্লীন সাহেবের ১৮১৬ শ্রীষ্টাবের 
পা ঈশ্ববী ৩১শে জানুয়ারি তারিখে লিখিত পত্র হইতে এই 

তালিকাগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ 

ক্রোম্লীন সাহেব উক্ত রাজ-পরিবারসমূহে রক্ষিত প্রাচীন 
বংখতালিকাগুলি হইতে এই মস্ত উদ্ধত করিয়াছিলেন। আমাদের 
মনে হয়, দ্বারকাদাসের বংশতালিকা তদীয় পিতামহ ঈশ্বরী পট্রনায়ক 
হইতে, এবং দিবাকর চৌধুরীর বংশতালিকা তদীয় প্রপিতামহ 
কৃষ্ণপণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া লিপিবদ্ধ ছিল; তিনি ভ্রমক্রমে এ 

ংশপত্রগুলির প্রথম হইতেই ইহাদের রাজত্ব ধরিয়া লইয়া কৃষ্ণপণ্ডা ও 
ঈশ্বরী পষ্টনায়কের সহিত মস্নদৃ-ই-আলা বংশীয়ের রাজত্বসংঅব 
জড়িত করিয়াছিলেন ;বেলী সাহেব সেই ভ্রমেরই অন্নবর্তন 

করিয়াছেন । রাজবংশগুলির বংশতালিকা৷ এইরূপ হইলেও রাজত্ব 
প্রকৃতপক্ষে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী হইতে আরম্ত হইয়াছিল। 
ইহাদের উর্ধতন পুরুষের নাম কেবলমাত্র সম্পুর্ণ বংশপত্র রক্ষার 
উদ্দেশ্টেই লিখিত ছিল;--রাজ! বিনির্দেশক ছিল না। উপরোক্ত 
ংশপত্রগুলিতে যে সমস্ত সাল প্রদত্ত হইয়াছে,__তন্মধ্যে জলামুঠা! 

রাজবংশের সময়টি যথাযথ বলিয়া! মনে হয়। কারণ এতদন্ুসারে 

দিবাকর চৌধুরীর রাজত্বাবসান বিলায়তী ১১০১ সালে অর্থাৎ ১৬৯৪ 

হি-ম-ই-আ! ১৪৫ 



খ্রীষ্টাব্দে ঘটে । বাহাছবরের পতন ১৬৬২ খ্রীষ্টার্ষে বা উহার অত্যন্ল 
কাল পরে সংঘটিত হয় ;_ম্ুতরাং দিবাকরের ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
রাজত্ব করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বেলী সাহেবের ইঈশ্বরী পট্টনায়ক 
বংশীয়গণের সময় নিরূপণ কল্পিত ৰা ভ্মাত্মক বলিয়া মনে হয়। ইনি 
হিজলীর কালেক্টর ক্রোয়্লীনের ১৮১৬।৩১শে জানুয়ারি তারিখের 
পত্রসাহায্যে মাজনামুঠা রাজবংশের নিম্লোক্তরূপ পরিচয় দিতেছেন-__ 

ভীমসেন মহাপাত্রের সরকার বা গোমস্তা (1:০5০-০15715 ) 

ঈশ্বরী পট্টনায়কের ছুই পুত্র_জগমোহন চৌধুরী ও দয়াল দাস। 
ঈশ্বরীর পর তৎপুত্র জগমোহন চৌধুরী সম্পত্তিলাভ করেন। তাহার 
মিঃ বেলীগ্রদত্ত ছুই স্ত্রীর প্রত্যেকের ছুইটি' পুত্র সন্তান ছিল। 

মাজনামুঠ! রাজবংশ প্রথম! স্ত্রীর গর্ভে দ্বারকাদাস চৌধুরী ও রাজবল্লভ 

পরিচয় দাস এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও 
রঘ্ুনাথ চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহনের মৃত্যু 
হইলে তৎপুত্র দ্বারকাদাস জমিদার হন। কৃপানিধি চৌধুরী ও 
কুঞ্জবিহারী রায় নামক ছুইটি পুত্র রাখিয়া ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
পরলোক গমন করিলে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ চৌধুরী তাহার 
পুত্রদ্বয়কে বঞ্চিত করিয়া বলপূর্বক জমিদারী অধিকার করেন। ১৬৯৩ 
্রীষ্টান্বে তাহার মৃত্যু হইলে তীয় একমাত্র পুত্র ভূপতি রায় 
উত্তরাধিকারী হন। ভূপতি ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হইয়া 
ছিলেন; তাহার কোনও পুত্র বর্তমান না থাকায় দ্বিতীয়া পত্বীর দৌহিত্র 
পার্বতীচরণ রায় জমিদারী লাভ করেন। ইনিও নিঃসস্তান অবস্থায় 
১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে নবাব সরকারে প্রতিপত্তিশালী 

মুস্তফা খীরঞ সাহায্যে মূল জমিদারী-স্থাপয়িতার জ্ঞোষ্টপুত্র দ্বারকা 
দাসের পৌত্র (জ্যেষ্টপুত্র কৃপানিধি চৌধুরীর পুত্র ) যাদবরাম রায় 

* মুস্তফা খা বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খার (১৭৪০-_-১৭৫৬) প্রধান 

সেনাপতি ছিলেন | হঁহার বিশ্বস্ততা ও সাহায্যে আলিবার্দি বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ 
করেদ এবং বগিদিগকে ঘমন করিতে সমর্থ হন। 

১০৬ হি-ম-ই-আ 



জমিদারীর করতৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপে মাজনামুঠা জমিদারীর 
উত্তরারিকারশূত্র জগমোহন চৌধুরীর কনিষ্ঠাস্ত্ী-প্রশ্থত সম্তানগণের 
শাখায় তিনপুরুষ কালব্যাপী বর্তমান থাকিয়া পুনরায় বলপুর্বক বঞ্চিতা 
প্রথমা স্ত্রীর সম্তানগণের বংশশাখায় পরিবতিত হয়। ১৭৮৭ গ্রীষ্টাবে 
যাদবরামের মৃত্যু হইলে তীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারনারায়ণ রায় উত্তরাধি- 
কারী হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় একমাত্র 

পুত্র জয়নারায়ণ রায় জমিদারী লাভ করেন । & 

এই বংশবিবরণীতে প্রদত্ত শ্রীষ্টাব্বগুলির কয়েকটি ভ্রমাত্মক বলিয়া 
মাজনামুঠা রাজ- বোধ হয়। কারণ এতদন্ুসারে জানা যাইতেছে,_ 
বংশাবলী সম্বন্ধে যাদবরাম রায় দ্বারকাদাসের পৌত্র। ১৬৪৩ 

ক্রোমলীনের ভ্রম শ্রীষ্টাব্দে দ্বারকাদাসের মৃত্যু হয় এবং ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 
অর্থাৎ শতাধিক বর্ষ পরে তাহার পৌত্র যাদবরাম জমিদারীতে অভিষিক্ত 
হইয়া ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত রাজত্ব করিয়া পরলোকবাসী হন। 
পিতামহের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর ( ১৬৪৩ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ 

পর্যস্ত ) ব্যবধানে পৌত্রের অস্তিত্ব_এমন কি শতাধিক বৎসর পরে 
( ১৬৪৩ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পৌত্রের জমিদারীলাভ সম্ভবপর 

বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যাদবরাম রায়ই এতদঞ্চলে বিখ্যাত 
দানবীর প্রাতংম্মরণীয় রাজা যাছ্রাম | ইনি যে বৃদ্ধাবস্থাতে 

রাজ্যলাভ করেন বা অতি বৃদ্ধাবস্থা পর্যস্ত জীবিত ছিলেন__তাহারও 

কোন ও প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বারকাদাসের পুত্র অতি 

ক 11, 1387195 89 00660 17 [00668 19, 4. 2 80, 558, 2 
2081 ; 81618015720 01 14270190716. ?). 29. 

1 রাজ! ঘাদবরাম রায়ের দানলীলতা সম্বন্ধে অদ্ভুত কাহিনীসমূহ প্রচলিত আছে। 
ইনি অতিথি-ব্রান্ষণকে দান না করিয়া! জল গ্রহণ করিতেন না| ইনি নিজের রাজ- 
প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন ভূমি পর্বস্ত ব্রাহ্মণকে দ্রান করিয়াছিলেন হহার ভাবী 

বংশধরগণ হ্হার বিশাল মৌখিক দান প্রতিগ্রহণ করিয়া! দানগ্রাহিগণকে নিরাশ 
করিতে পারেন এই আশঙ্কায় এই দেবদ্ধিজতক্ত মহাত্থ! জক্ষ ব্রাহ্মণের চরণধুলি গ্রহণ 
করিয়! “নির্বংশ' হইবার বর (1) প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 

হি-ম-ই-আ! ১০৭ 



শৈশবাবস্থায় প্রীণত্যাগ করেন ধরিয়া লইলেও নুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর 
পরে পৌত্র যাদবরামের জমিদারীলাভ বিসদৃশ বোধ হয়। এন্থলে 
ইহা বলা আবশ্যক যে, ক্রোম্লীন্ বা বেলী সাহেব যাদবরামের সময় 
নির্দেশ করিতে ভুল করেন নাই? কারণ যাদবরামের রাজত্ব কোম্পানীর 
কর্তৃত্বাধিকার কালেই সংঘটিত হইয়াছিল ;-_বংশবিবরণ সংগ্রহকর্ত! 
ক্রোম্লীন্ সাহেব যাদবরামের মৃত্যুর পর ২০২৫ বৎসর পরে 
মেদিনীপুরের কালেক্টর ছিলেন, _স্ুতরাং যাদবরামের কাল নিরূপণে 
তাহার ভ্রম হওয়া অসম্ভব । এতদ্যতীত রাজ! যাদবরাম রায় ১৭৭৮ 

হইতে ১৭৮০ শ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত কোম্পানীর হিজলীর লবণ মহালের 
ইজারাদার ছিলেন।% এই কারণে ইষ্ট ইত্ডয়া কোম্পানীর 
আমলের সন তারিখ-সন্বলিত প্রাচীন চিঠিপত্রে যাদবরামকে সংস্থষ্ট 
দেখা যায়। 

্বারকাদাসের রাজত্বকাল ক্রোম্লীন্-বেলি-নিরদিষ্ট সময়ের আরও 

কয়েক বৎসর পরবর্তা অর্থাৎ জলামুঠা রাজবংশীয় দিবাকর চৌধুরীর 
সমসাময়িক ( ১৬৬২ হইতে ১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী) হইলেই 
যাদবরামের রাজত্বকালের সহিত তীয় পিতামহের রাজত্বকালের 

ব্যবধানের সমীচীনতা রক্ষিত হয়। জলামুঠা জমিদারীর লক্ষ্মীনারায়ণ 
চৌধুরী মাজনামুঠা জমিদারীর যাদবরাম রায়ের সমসাময়িক তাহা 

* 1106019188079 ০01 08081১:800 0100 সণ ০1 6206 767287080) ০1 

1007৮000100108) /--] 08908107800 0001 ০01 6108 799785081০1 1007:0- 

00121070870) 11) 6109 1019610ঠ ০1 1069199 ; 6£1:998015 60 90 ০:061 10101) 

1089 10990 198080. 1:010 6109 19৮80 60 61019 1001089 * * * ] জ1]] 
00, 00 899০0006 6:৪809 161) 90 06091 091:800. 10৮ 6109 5%16 6০ 709 

10809 11) 69 599৮ 1179: 8200 16006 6091 0:06. ] আ1]] 006 

061091189  10089 ৪৬ 1608 0: 01900999 01 8 310819 19177 

০1 8818; ক * গা 00169 00 10807 4:05875, 0, 177. ইহা ছাড়া গ্র্যাপ্টের 
রাজন্ব-বিবরধীতে জান! যায় মুরশিদৃকুলি খাঁর সময়ে আমলী ১১৩৫ হুইতে ১১৭২ 
(১৭২৮--১৭৬৪ জী: ) সালের মধ্যে মাজনামুঠা জমিদারী রাজা যাদবরামের নামে 
বন্দোবস্ত হয়। (9181069 447018856, €০0. 88, 0. 866. 
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বেলী সাহেবের প্রদত্ত বংশপত্রিকাগুলি দৃষ্টে জান! যায়। প্রাগুক্ত 
কোম্পানীর আমলে লবণব্যবসায়-সম্বন্ধীয় পরওয়ানা লক্ষ্মীনারায়ণ 
চৌধুরীর উপর জারী হইয়াছিল ;% ইহাদ্বারা লক্ষ্মীনারায়ণ ও 
যাদবরামের সমসাময়িকত্ব সমধিত হয়। তাজ. খা মস্নদৃ-ই-আলার 

অন্যতম কর্মচারী দিবাকর পণ্ডা বা চৌধুরী এই লক্ষ্মীনারায়ণের 
পিতামহ ;_ ইহার রাজত্বাবসান ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বীয় পৌত্রের 
রাজত্বলাভের ৪১ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। এই অন্থুপাতে যাদবরামের 
পিতামহ তাজ খা মসৃনদূ-ই-আলার অন্যতম কর্মচারী দ্বারকাদাসও 
১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের পর যে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা সহজে প্রতিপন্ন 

হয়। সুতরাং দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী উভয়েই মস্নদৃ-ই- 
আলাবংশের সমসাময়িক এবং মাজনামুঠ। ও জলামুঠা জমিদারীর আদি 
স্থাপক। ফার্সী হস্তলিপির মতে দ্বারকাদাস ও দিবাকর চৌধুরী 

উভয়েই এক সময়ে বাহাছুরের পতনের পর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে ( বিলায়তী 

১০৬৭ সালে ) রাজ্যলাভ করেন । মিঃ বেলী-কথিত ১০৪০-__১০৫০ 

সালে দ্বারকাদাস মস্নদৃ-ই-আলাবংশের কর্মচারিত্ব করিতেন; 
তখন তাহার ভাগ্যে জমিদারীলাভ ঘটে নাই। ঈশ্বরী পট্টনায়ক ও 

কৃষ্ণ পণ্ড মাজনামুঠা ও জলামুঠা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন, 
কিন্তু উক্ত ছুই জমিদারীর সংস্থাপক নহেন, ইহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

+:1778007607 188060 6০ 6089 00108868017 10010001708781) 

000০0তঞু ০1 009 06789108)) 01 51152006919, 9168 00 17217 

406575, 0. 16, 
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অষ্টম অধ্যায় 
পাঁদরী মানরিকের হিজলী বর্ণনা 

ভারতের বহিবাণিজ্য ও ভারতে শক্তিস্থাপন কার্ষে মুঘলরাজত্বের 
সময়ে পোতৃগিজেরা সর্বপ্রথমে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। 
বাণিজ্যব্যপদেশেই পোতুঁগীজগণ এদেশে আগমণ করিয়াছিলেন। 
অচিরে বণিকের তুলাদণ্ড রাজদণ্ডে পরিবতিত হইতে চলিল; ভারতের 
পশ্চিমোপকুলে কোচীন প্রভৃতি স্থানে পোতুগীজের৷ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
স্থাপন করিবার পর গোয়া নগরীতে ছর্গ ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
করিল ( ১৫১০ খুঃ)। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের “ভূন্বর্গ' বঙ্গের 
প্রতি আকৃষ্ট হইল। 

যে সমস্ত পোতুগিজ উড়িস্তার পিপ.লীতে ( বর্তমান শাহ বন্দর ) 

১৫১৪ খ্রীষ্টাব্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এ সময়ে হিজলীতে 
উপস্থিত হয়। ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন 
করিতে থাকে । হুগলীর অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল্ * তাহাদিগের প্রধান 
স্থান হইয়া উঠে ; এখানে তাহাদিগের প্রধান গীর্জা সংস্থাপিত হয়। 

ব্যাণ্ডেলের অধীনে ঢাকা, সোলিকার, চাদপুর, বান্জা, পিপ-লী, 

বালেশ্বর, তমলুক, যশোহর, হিজলী, তেওগাঁ, চট্টগ্রাম, দিয়াঙ্গা, 

রাঙ্গামাটি, কত্রাতু, শ্রীপুর ও আরাকানে পোতুগিজ গীর্জা ও বাণিজ্য- 
কেন্দ্রগুলি ছিল।ণ স্বার্থরক্ষাব্যপদেশে পোতুগীজেরা ক্রমে যুদ্ধ- 

* 'পোতু গ্ীজের! নৌবাহিনীর আশ্রয়স্থানকে বন্দর বলিত । এই বন্দর কথা 
হইতে ব্যা্ডেল হইয়াছে । য. ধু. ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৭০ পৃঃ| 0. 7987%767 
12086 270 70165676) ০, 2885, 1916. 1395, 179969709 1009698 ০ 

1071$086 £?% 67007. 
1 08200009, 42016808686 $? 206700%, 2), 207. 

১১০ হি-ম-ই-আ! 



ব্যাপারাদিতে লিপ্ত হইয়া পড়িল, এবং আরাকানী মগদিগের 
সহিত মিলিত হইয়া ইহাদের একদল ভাগীরথীর মুখে এবং অন্যত্র 
অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিল। সম্রাট সাহজাহানের আদেশে বঙ্গের 
শাসনকর্তা কাপিম খা কর্তৃক ইহারা হুগলী হইতে বিতাড়িত হয়। 
মুঘল কক হুগলী দখলের সময়ে প্রায় সার্ধচারিসহঅ পোতুগীজ 
্তরীপুরুষ ও বালকবালিকা বন্দী হয়। এই যুদ্ধে পোর্তুগীজদিগের 
প্রায় তিনশতের অধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজ বিধ্বস্ত হয় (১৬৩২ খুঃ )। 

ইহার পর বঙ্গের পোতু গজ শক্তি খর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। আরাকানের 
রাজা! পোতু গীজদিগের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন ; হুগলী হইতে 
মুঘল কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পোতু গীজগণ আরাকানরাজের সাহায্যে 
সাগরতীপে ছূর্গ নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের লুগন- 
বৃত্তির ভীষণতায় এবং মন্ুষ্যাপহরণের দৌরাআ্যে দেশ জনশূন্য 
হইয়া পড়িল।% জনসমৃদ্ধিপূর্ণ স্বন্দরবন ও সাগরছীপ ইহাঁদেরই 
অত্যাচারে জনমানবহীন হুইয়াছিল।ণ পোতুগীজ দন্থযগণ এদেশীয় 

* হ্থামিপ্টন পোতুপ্সিজ দন্গ্যর উৎপতি সম্বন্ধে বলেন, _রাহ্মকুমার শু্জা আওরং- 
'জবের সেনাপতি মীরজ্ুম্লা' কতৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন; সেই সময়ে 
তাহার কতকগুলি পোতু'্জীজ অন্ছচরের বঙ্গদেশে জীবনধারণের অন্ত কোন উপায় না 
থাকায় ভাগ্গীরধীর মোহানার নিকটবতাঁ স্থানগুলিতে ডাকাতি ও লু$নকার্ধে 
প্রবৃভ হয | 195. 17500116001 :4600%% ০) 6706 21086 1700863, &০01. £৫, 

0701. 220566, 2. 46. 

1 40989 10090 9:69 68090 1160 0109 90201080 01 6179 478910%- 

10998 ভা)০ 17) 90000100610) 191) 61)9100 0959968690 6169 ৪০00610910 

08:৮ 01 3970881, 9909919115 6109 9810097108105 0020100৪, 2. 1596, 

[0 1688, 8 18229 0005 01 790:0£0989 8069790 7361785] ৪9৪ 

0201116%5 80591060:68 80 609 9975109 ০ 008 11718 ০01 9002, * + 

[067 0890 6০ 81088989 11) 018,061991 ড058899 6০ 6129 109: 

819821989 9391068], 81008১72106 6009 09561020800. 0111881706 90৫ 

8698:০ড108 626 000018660. ড1118899 800 6০009 ৪6 608 10000612 ০ 

609 0810298", (276 2০9০৫ 012 775%9 ০ 720%'916 00%%70%%, &০1, 588, 

9, 60.) 07 48510. 80০) 6106 98869 00:6800 ০06 6109 9010962799709 
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লোকের নিকট “বোদ্বেটে” “ফিরিঙগি', “হারমাদ', প্রভৃতি নামে পরিচিত 
ছিল।% ইহারা প্রতি বৎসর বাকৃলা, সলিমাবাদ, যশোহর, হিজলী ও 

উড়িস্তা রাজ্য আক্রমণ করিয়া লুষ্টিত দ্রব্যসহ দেশবাসীকে ধরিয়া 
লইয়া! যাইত। পাদ্রী ম্যান্রিক ( 95089097% 1৬151713006 ) 

আরাকানরাজ কর্তৃক অভ্যথিত হইয়া তদীয় নিবেদনে পোতু গীজদিগের 

ভয109:9 0259 90006৮51088 196610 01987:80 ০0৫ 1019869) 1000010769 6979 

10070 10. 8০০00. 100100109:8 97:90690. 20089 10:01981015 105 &119 09001)1978 

০1 608 9011 6০ দা910 ০3 6119 8668985 ০01 6106 11069, 11818589, 

78108, (১0৮6৮060998 8100. 06092 1081:6189 ছা1)0, 10 6009 £026 0, 

60086 8 8000৮ 4.0. 1681. 29000018580 61019 108৮৮ 01 6109 

0০000675. ( 776 9657%0960 77816, 0210%865 1860189, 71077) 2669. ) 
অর্থাৎ নুন্দরবনের পূর্বদিকে অরণ্য পরিষ্কত করিলে অনেক ম্বন্ময় দুর্গ বাহির 

হইয়াছে ঃ সম্ভবতঃ এই সমস্ত ছুর্গ মগ, মালয়, আরব, পোতুর্গীজ ও অন্তান্ত দন্থ্যগণকে 
বাধ! দিবার জন্ত প্রস্তত হইয়াছিল । ইহারা আছ্ছমানিক ১৫৮১ প্রীষ্ঠাৰে এই প্রদেশ 
জনশুন্ধ করিয়াছিল | 

* শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ মহাশষের মতে 'বোস্বেটে, পোতুর্গীজ 
430201)8709710, শব্দ হইতে উদ্ভূত ; ইহার অর্থ গোলন্দাজ সৈনিক (সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম সংখ্য!, ৫৮ পৃঃ) । অনেক পোতুর্গীজ এদেশীয় রাজ। ও জমিদার 
সরকারে গোলন্দাজের কার্ধ করিত, স্ৃতরাৎ এই ঝুযুৎপভি অসমীচীন নহে । 

“কিরিক্গী' 71:52. শব হইতে উদ্ভৃত ; প্রাচীন রোমীয়গণ ফরাসী ভাষাকথনগীল 
সমস্ত ব্যক্তিকে (7901 বলিত; আরববাসীরা উহাদের নিকট এ শব্ধ অবগত হয় 
(191901018 1710%010190086. ৪. %. 76147078) ; সম্ভবতঃ আরববাসিগণকর্তৃক 
শব্ধটি ভারতে আমদানি হুইয়াছিল। এদেশে পৌতগীজদিগের সহিত দেশীষ 
ম্্রীলোকের সংযোগজাত বর্মসঙ্করকে ফিরিঙ্গী বলিত। 0/. *[1017061,96--8001390 
8৪0901]1]য ০ 608 11001807007) 60250809989 4209507-0 ০%80%, 

'হারমাদ্* স্পেনীয় 4:7088 শকের রূপান্তর ; অর্থ নৌসেনাবাহিত জাহাজ। 
07, 156 ০: 77617760019 65102912615 47700, 8 902:0006102 

০01 4156026. 41%200. 19 0890. 10 609 98098 ০ 7966 1) “790570৮- 

$-05/089৮ &00. 10. 115150008, (০.:981009218198%7565 55 20100. 
77680%, 0. 198 0069 ), 'কবিকক্কণ চণ্তীতে, আছে-_“ফিরিঙ্গীর দেশ খান 

বাহে কর্ণধারে, রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে*, 'হারমাদ” যে নৌদন্্য তাহাতে 
সঙ্গেহ নাই। 
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দ্বারা আরাকানরাজ্যের লোকসংখ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে জান! যায়--+কোন কোন বৎসর তাহারা এগার 

হাজার পরিবারকে ধরিয়া আনিয়া আরাকানে বাস করাইয়া ছিল ।% 
এই দত্্যুরা গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
বিক্রয় করিত । ৭” এখনও এদেশে ছেলেধরার ভয় দেখাইয়া ছূর্দাস্ত 
শিশুকে শাস্ত করা হইয়া থাকে। পিপ-লী, বালেশ্বর ও তমলুকের 
বৃহৎ দাসহট্রে উহার ধৃত লোকদ্দিগকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত! 
ম্যান্রিক তাহার ভ্রমণকাহিনীর অন্তস্থানে বলিয়াছেন__-১৬২৯-১৬৩৫ 
্ীষ্টাব্ব- তাহার এই পাঁচ বৎসর আরাকানে অবস্থানকালমধ্যে 
পোতুগিজ ও মগ দাসব্যবসায়ীগণ বঙ্গদেশ হইতে আঠার হাজার 
লোককে দিয়াঙ্জা ও আরাকানে বিক্রয়ার্থ আনিয়াছিল। যশোহর, 

সলিমাবাদ, বাকৃলাঃ হিজলী ও উড়িস্যা তাহাদের প্রধান মানবনৃগয়াক্ষেত্র 
ছিল; সাগর হইতে চট্টগ্রাম পর্যস্ত কোন স্থান নিরাপদ ছিল না । 

* "[70ঘ9751)005 1:0079 190 10905 8198 61795 (7১076060589 ) 

10806 95০: 599 10 60917 09668 012 6106 181009 600. 16171600708 

01 13999,18 800. 901110082098, ৭ 998০07, .16911100, 8100 007158, 61919) 

7006 010] 09079881776 8109 100৮9: 01 109 909105, 1006 8180 

115079831106 50019, * * 01095 0০98106 6০ ০০: 00101191009 9106179 

03699 800. 1119299 (20009050168 ), 62075 1091718 5987৪ 1092 6109৮ 

177600990 05919195910 61009098100. 180011198. 70601 : 7০34 ০72 

1276981%4, 1916, 7201 $%) 2. 256. 

+ বিশ্বকোষ, ১১শ খণ্ড, ৪১ পৃঃ 

1 6795 ৩7:৪ ৪০ 70010 688৮ 00109 00196 171791)16 10797 

0056 6178 1197 61092 6019 01509, 10109 4775081010625  0908115 

6810106 609 090019 ০ 0106 ৪1:08%19 60 991] 613970 ৪6 7১80195 (91011), 
10407869 ০0 19876179707) 18667, 8০6. £5, 2). 66. 

07: 7776 2518708 260668 07 07949407110 9511808 

196%2669 15 48/570. 26877. 07. 255. 
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গল্লাসাগর তীর্থযাত্রীর৷ অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হইত ।ঞ% বিখ্যাত 
ফরাসী ভ্রমণকারী ফ্রাসোয়া বাণিয়ার লিখিয়াছেন-_ইহাদের অত্যাচারে 
গঙ্গার মোহানার নিকটবতাঁ বহু সুন্দর নগর জনশৃন্য ও পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল 1৭" 

পোতুগিজেরা ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িস্যার পিপ.লী বা শাহ্. বন্দরে 
কুঠী নির্মাণ করে, ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা হিজলীতে উপস্থিত 

হিজলীতে হয়।! হিজলীকে পোতুগীজেরা “অর্জেলিম বলিত। 
পোতু গজ এখানে আসিয়া তাহারা বাণিজ্যভবন ও ছুইটি' গীর্জা 
নির্মাণ করে; ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই ছুইটি গীর্জার এলাকায় তিনশত 

».. 118%011009 585৪ ৪6 0. 169, ০০1. %, 608৮ 6017 0099 

&€ 98151 01 1019 969 1) 41818 (16099--1696), 606 7০0:608989 
8700 7188)0 51859 2:91091:9 10:002106 6০ 1018768 8130. 40691:09819 9১০৪৮ 

18,000 ৪0018 10700 73970£81. 999০7, 901100178088, 738908918, ]71]1]1 810৫. 

07199% 919 6109 012191 10006808 €00009 ; 1700 086 ৪9 890079 

10100 0001608£008 6০ 60575981011, 7106 70116711005 ৪6 990697 

[91800 919 00001) 9300990. 

7367%707 ; 7263 070 7765$876, 197.0, 2016 £5, 2,291, 

[709691018 2098699 00 117780%9 9 4/727760, 

1 -912652106 10 6০ 6109 00087070819 800. 87758 01 3570895, 500 

196.991 &1] 60689 ০01 609 109: 13910681, 800. 01660 0097066796108 

৪8০ 18 %৪ 109৮৮ ০ 065 198£099 এ) 11760 6106 900062ড5, ৪901071790 

8100. 98:11690. ৪95 তা10018 6০দা08, 8889100101189, 109711:969, 18886৪, 

8100 90170865০01 6105 0002 097061199 9700. 06108289০01 6086 90006, 

10081:108 00090 819598, 8980 800 810811 আঃ61) 8657089 ০:89165 ॥ 

8100. 100001776 91) 62085 00010 7006 082 ৪৪, 100 61091099 2 

18, 61096 8০ 07:989206 61)819 %19 8891) 11) 619 1)00161)8 01 0%0898 ৪০ 

0080 205 19198 0169 09867690. 11101) ৩29 10100709115 আা911-0900190, 

8100. আ1)69178 100 ০6109] 1700)90268069 828 10000 006 110 709856৪, 

800. 99198019115 01698. এ. 1391:01579 7700819 8 47172788807, 

1 009 790:60509869 7006 10706 6169: 9968101181)106 6109108991598 

10 01011 (011898) 10. 1614 201815650 00260975208 6০৮78:08 1710318, 
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প্রাপ্ত খ্রীষ্টান ছিল ।& হিজলীর বান্জ। (88118 )1 নামক স্থানে 
আরও একটি গীর্জা ছিল,__তাহার অধীনে স্থানীয় পাঁচশত খ্রীষ্টান 
অধিবাসী বর্তমান ছিল। ইহা ছাড়া এই স্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর 
না হইলেও বাণিজ্যার্থে অনেক শ্রীষ্টানের যাতায়াত ছিল।; এখান 
হইতে বণিকেরা! চিনি, মোম এবং এক প্রকার তৃণ নিমিত গ্রীষ্মকালীন 
ব্যবহার্য অতি সুন্দর সুশ্সবন্ত্র ও রেশম লইয়া যাইত ।$ ১৬২১ 

্ীষ্টান্বে একজন জেন্ুইট পাদরী হিজলী রাজধানীতে অত্রত্য জনৈক 

08001)05, 2. 94. এই হিজলী বত মান হিজলী গ্রাম নহে,__ইহা তখনও মনুস্থ 

বাসোপযোগী হয় নাই। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণবর্তা বিস্তৃত ভূভাগে হিজলী প্রদেশ 
বা রাজ্য ছিল। 

».[7) 606 010850000 01 40891120, 6095 (605 &08£0861018708 ) 

090198090. 810.06109] 010001) 60০ 00 11807 ০01 170987, 70 608 

09170791) 90061097195 98666991090 10987:1176 6105 58259 61619. 9০062 

90068%17 60799 109100790. 90018 08 09219881010 (01 90 889 6০ 22889 

60812 90101938107), 
ঢ%ড . 9109:00, 0. 3. 4.১ 071 598507%2262 261 0 51067%, 07. 211 

(৫0০690 105 7৪5. [708692). 

1 বান্জা! সম্বন্ধে বিস্তত আলোচন! এই গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে দ্রষ্টব্য। 

17709 00011860180 90201000165 60979 00900617006 99 1901701650 

৪0019 839109159 ০01 01089 ভা10010) 6118 90100006708 01 61086 7০0: 

:008188 6০ 609 01809 81106160156 01170969 1৪ 116616 ৪8810101008, 
/950220, 00690. 1703 19. 12.08692, 

$ 609 62986 10000199701 10810181069 আ)0 88609 60979 6০ 

00 80881, আয 8100. 93108179009 (00108010068) 10301) ] 17959 ৪810 

18 ৪ 30 ০01 01060 10509 0 £:983 (9৪:৮9 ) 500 3111, & ও: 

0109 800. 90011106 66360165 6০0 798 00106 6008 2006 81010010092 

70600022698 60 7276887%) 1916, %০1. 2£88,  ?. 4৪, ইহার পূর্বে 

১৫৮৬ শ্রষ্ঠাকে বিখ্যাত ইংরাজ ভারতপর্ধটক র্যাল্ক. ফীচ হিজলীর এই সুক্ষ বনের 
কথ! বলিয়াছিলেন। 0. [0 6018 01899 18 চ৪ম্ 10000] 1109, 828 

01০69 100609 ০1 £:5889, 11100) 6109 9911 99:৮5 (৪ 7০0:6, আআ 020... 

£7888), 16 19 1105 & 81189.-, লু, 13119, 285127% 75807 770700%, 

16899, 2, 229-224. 
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ধনশালী খ্রীষ্টানের নিকট ভিক্ষালন্ধ অর্থে একটি গীর্জা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । এই গীর্জাতে তিনটি অলঙ্কার-মণ্ডিত বেদী ছিল। এই 
স্থানে সর্বদাই দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রচুর লোকসমাগম হইত ।% ১৬০৭ 
খীষ্টাব্ধে পোতুগিজ অধিকৃত সোন্দবীপে তাহাদিগের নিযুক্ত শাসনকর্তা 
ফতে খ! বিদ্রোহী হইলে পোতুগীজেরা উক্ত দ্বীপ ছুই মাসকাল অবরোধ 
করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই । অবশেষে সকল আশা পরিত্যক্ত 
হইলে গ্যাসপার (03899: 06 1175৪ ) নামক জনৈক স্পেনদেশবাসী 

হিজলী হইতে পঞ্চাশজনমাত্র অন্ুচরসহ গমন করিয়া অতীব নৈপুণ্যের 

₹146 12780]5 ৪20 40891700, 11979 6009 10108 2981098 &, 

(0985516) 7865612075৪ 00116 & 0100701 16 6209 51009 আ12291) 109 

1898 79061590 10100 5 10101) 010186190 01 606 ০০00026৮5. 7709 2088 

010087091068 01 61095 81681801606 01 0607019 ০ 91858 610161061 

6০ 90101989 800. 0010010001010998699 8100 61095 29 81859 80108 0728 

£966106 08%061890. (40008119669: ০1 1621). 17856 26 ০6 0%$8168% 

10886 0 7747/50166 11510907, 77760850, 6% 65 17069 07567865168, 

(020--71624), 79185) 19. 0707%0459, 1698, 2. 207--00690 

৪৮. 77086910. এই গীক্্শাই হিজ্রলী গ্রামের ঈর্া। কারণ এই হিজ্বলীতে 
( নিজ কস্বা ) রাজধানী প্রতিঠিত ছিল । 

1 71109009] 09 118609 08011009708 ০ 0160 7706 10706 
0910:9, 1990 10992; 14010 ০1 9800158) 80 881900 0 1988098 17] 

09010010899. 78,01-08/0. & 7:9901069 10002) জা1)010) 119 1090 91216709690. 

160 6129 1819700. 110 1019 50901099, 11698978706 01 1019 098%10, 70787088 

1511709911 20089692091 16, 800. 6109 10801:9 6০0 8690076 1011079911, 12007092:9 

৪090), 01 609 709%61599 89 সা9:6 01011861808 96০, 0810, ০0100 

3665109, 7174 70760866386 48560. 0722), 8£5£, &180 0810008১ 1) 699. 

&.য়ার্টের মতে ফতেখ্1! সোন্ত্বীপের মুঘল শাসনকত', তিনি পোরুর্ঈীজ দন্দ্যদিগের 
উপত্রব নিবারণ অন্ত সোন্ত্বীপের পোর্ুপীজ ও প্রষ্ঠান অবিবাসীদিগকে হত্যা 
করিয়াছিলেন । 109 ০000006 185176 866:8০660 609 7006196 ০1 
ঢ96690, 70810) 609 ৭1021051 00001008009 01 (09 1916200. 01 8010069], 

709 070691980 611 039 7৯০0:6080996 1297080165069 8100. 06097: 000718615708 

02. 009 181800 60 109 891290 %00 00৮ 6০0 89860, 969 ৪:৮৪ 7 658০7% 

67 796061, 2. 9937 পোর্তু গ্লীজদিগের লিখিত ইতিহাসে এরপ নাই। 
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সহিত সোনদ্বীপ অধিকার করেন।% ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলকর্তৃক 
পরাজিত হইয়া হুগলী হইতে তিন সহত্র পোতুগীজসহ পাদ্রী 
কাব্র্যাল ( চর, ০8051) সাগর দ্বীপে পলাইয়া আসেন; কিন্ত 
তথায় মহামারীর প্রকোপে অনেকে নিধনপ্রাপ্ত হইলে মৃতাবশিষ্ট 
পোতুগিজগণ হিজলীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল।* হিজলীর 
নিকটবর্তাঁ ভাগীরথীর মোহানার নাম ছিল [২০৪৪5 1২1৬৩: বা 

দশ্যু-নদী। মগ ও পোতুগীজ দস্থযুরা এ স্থানে দস্থযবৃত্তি করিত | 
তাহাদিগের অত্যাচারে হিজলী জনশূন্য হয় ;__কৃষকেরা ভূমিসম্পত্তির 

₹. £10)9 1১০:৮০%৪০৪৪ (19900 1)9819290. 6109 151870. 102 6৮৮০ 001061)8 

০৪৮ 1920 ৪81)078 ০01 0:0519101) 900 90010 01016100, আ10101) 2০0]0 006 

709 10:০085196 90 00 80000106017 6109 9786100%18 01000316107), 46 & 

61009 া1)61) 91] 89910090 60 199 1086 9 93708101870. 1090080 (3%909 

06 72179 %৮ 6199 17950 01 হি 10091) 98009 6০ 6209 298006 10100 

10101, 1610 0015 8 91010 1006 00001) 0002:8.68 8700. 10£910016. 

[76 87010901090 05 1012176 160 9100068, 1019789 ০01 67010070868, 

10198 ০01 01:01008 ৪0০ 101958 ০0111861069) 92986170065 ৪0 17700798901 

60০96 6 0০55710] 9000000 1980 00009. [0 61018 0010109102) 0881)07 

289 708708 8007 61089 ভা1)0169 ০1 6109 4১০76260989 10798 9:190690. & 

18001106 800 60০01 10098895$91020 ০ 6109 1818770, (089100790৪, 

7০076257656 18 2)67001/, 2. 939. গ্যাস্পর ম্পেনীর় হইলেও পোতুণগীজদিগের 

অস্তন্ভুক্ত, কারণ সে সময় পোতুগাল স্পেনের অধীন ছিল । 

11010960799 61)008800 901:51015 %2000106 10070 আ69 হা, 

080:%], 8190 6০ 6106 938908017 [81900 আ10619 61965 6001 2610869, 1006 

80100861709 8166) 9 1015809 10:09 008, 800. 61)098 ভ্য1)0 9998080. 168৪ 

1:956895 1001675650. 6০ 171)1]11 800. 738,008. 08001008, 2. 790. 

1 4195. 75100116020, 44 1920 -490098%76 07 676 17296 1750568, 207. 
$8, %. 3, হেজেসের চীকাকার বালের (71101) মতে 'রোগস্ রিভার" বত মান 
“চ্যানেল্ ক্রীক্' (বারাতলা বা মড়িগঙ্গানদী )--760899* 70407%, ০1, 585, 2, 

208. [7099৪০9-]009০02.-এ ডু] 8097 7007081] ইহা 'কুল্সী ক্রীকৃ* বলিয়া 

সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । 

মগ ও পোতুর্ণগীজ দন্্যুদিগের আশ্রয়স্থান হইতে ইংরাজের! নদীর এই অংশের, 
8০৪০৪৪৪ 1155: নামকরণ করিয়াছিলেন । মগের]! বতমান “'আসাম-নুন্দরবন 
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মায়া ছাড়িয়া! পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এইজন্য সম্রাট 
সাহজাহান হিজলীকে ঢাকার বাদশাহী “নওয়ারা'র অধীনে সংস্থাপিত 
করিয়া বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত করেন। % মুঘলেরা ১৬৩৬ 
ষ্টাব্দে পোতুণগীজদিগকে হিজলী হইতে সম্পুর্ণ বহিষ্কুত করিয়া দেয় 
এবং হিজলীতে পোতুগিজ, প্রভাব বিনষ্ট 'হয়।ণ অতঃপর একবার 

ভেস্প্যাচ সারভিস্ ্রীমীরের যাতায়াতপথে এই স্থানে উপস্থিত হইত বলিয়! যনে হয় | 
1,676, 99০৮. 8. 71018 085 আআ 1088390 ৮5 616 91597: 10 

8০9৪ 6০ 00916656010 (00166980908) 820. 709008, 1101) 6739 [77081181 

981] 609 71597 01 706099, 103 :988070. 6086 609 477808/017978 5890 

০ 00239 ০06 61092009 6০ 1300. 70807668 67 19676757075 11966) 07. 

£) 1. 912. 

6 ৪৪ ৪০ 08]1190 10: 19108 17900870690 0 629 47987 

170595, 80106610098 0০0:60860999 588)02009, 9010706170698 10961%9 

[110668, 1)0989 995818 197 11) 61089 07:99 ভ960)0176 61191 

০000০0:৮010165 60 70100098 0796 £0106 00 500 0০0 606 [70081]. 

[70১9০10- 91১9012, ও, 2, 2800%69 29826? 

01 9/99।_-90. 605 1916 5199 ০1 609 7798191) 910099169 6০ 1119 

17859) 01 £,06619, ৪৪ 6109 10809813192, 9021106 1010 85180) 

606 1011706 01809 ০01 6106 1017:869 095118) 110 1017 6109100891569 11) 

809 0690 01)8107)919 96010108 61091 010000:6010165 60 20101009: 6209 

হোজ98:5 ০582£97:. ড11500+5 17019 477618, 0০01. £. 1, 199, 

₹*.1]30]৮ 2610 01 00978%6100 9৪ 108 00886 ০01 [71311 
( 11100800:9) &00 0:18958.. 08520008, %, 168, [09 151:872989 800 
[১০9৮6080989 10:2:9699 100 1)98%10. 60 09201016 0902:608680178 010 6109 
0:21898 00896 8100. 10 17101, 09069 01 1817309 1)908079 09190901969 
800. 6109 ৮5০6৪ 1916 01091058108, 9108) 08187 606:657000 
&01992:90. 11111 60 39088] ৪০ 89 60 6281019 609 1201991181 0999 
868680090 ৪৮ 199008 60 8৪৪7: 5651786 60989 701:86398] 75199. 
10265, 2. 96. 

17381199079 1১9880 60 1709 & 00690. 101809 "13910 6116 [১0:60£06869 
879 1998690, ০০6 01 4.7698110) (713111) 0 605 10007৪, 8০00৮ 6109 
58: 1696. 70201895০01 98767797515 1658661, 801. ££, 19. 84, 
স৪16, 7007 ০ 76%768, %০%. £$, 1. 240 ও দ্রব্য । 
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১৬৮৪ শ্রীষ্টাব্দে হিজলীতে পোতুগীজদিগের ক্ষমতাস্থাপনের চেষ্টার 
বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর তদানীস্তন বজদেশীয় 
কুীসমূহের অধ্যক্ষ উইলিয়ম হেজেস্কে ( ড/1]150. [715৭895 ) 

এ সময়ে নিকলো ডি পেভা ( 1০০1০ 9৪ [৪1৪ ) নামক 

জনৈক পোতুগীজ বণিক হিজলী ও খেজুরী দ্বীপদ্ধয় অধিকারের 
জন্য ছুই তিনটি রণতরী ও সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছিলেন।% ইহার 
পর হিজলীতে পোতুগীজসংত্রবের কোনও ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না | 

পোতুগিজেরা দেশ হইতে লুপ্ত হইলেও এ দেশীয় আচার-ব্যবহার 
ভাষা ও সভ্যতার মধ্যে তাহাদের এককালে এদেশে আধিপত্যবিস্তারের 

+. 1091 (০026088939 ) 10019 00120710012165 190 ঘয:066 ৪ 
199 1106 01 008 800. 10938006176 10110) 892158901ড 60 ৪8100. 6106100 

৮০ ০: 60195 17129698 100) 810. 8:00 88819682999 ০01 9010197:8 ০ 

0058638 61910891599 ০01 ৪ [91800 01 1.9089:19 800. 1.089199 1০: 

10890 10101) 1001:00088 61065 1090 99106 1010) 078/061768 6100 18789 

99901176108 ০01 39 8810 19181709, স016, 17101/ 0 76008, 
000, 4৪ 1). 1272. 

1 হিজলীর পোর্তুগীঞ্ষ প্রভাবের শেষ চিহ্ছ তমলুক মহকুমার গেঁওখালীর 

সন্নিকটে মীরপুর গ্রামে দৃষ্ট হয়। মীরপুরের অন্ত নাম ফিরিঙ্গীপাড়। ১৮৩৮ 
গ্র্ঠাঝে 9. 79. তরে. 21198100 এইস্থানে একদল দেশীয় ক্যাথলিক গ্রীষ্ঠানের 
সন্ধান পায়। সেই সমযের ৪০ বৎসর পূর্ব পর্যস্ত তাহারা কোনও ধম -যাজক 
দর্শন করে নাই। তাহারা গোয়া! হইতে আগত কতকগুলি পোর্তৃুগীজের বংশধর 
বলিয়া আত্মপরিচষ দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মহিষাদলের 
রাজার গোলন্দাজের কার্ধে নিযুক্ত হইয়। মীরপুর গ্রাম নিষ্ষর পাইয়াছিল (7%2০ 
177076015 007768007067508, 200. 6০-81 ৫8047৮0 17960% 07707 

0026%49 080$54. ৮ 7১9৮. [70966 )। বহুদিন শ্রীষ্টীয় আচার ব্যবহার হইতে 

স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহাদিগের চালচলন প্রতিবেশী হিন্দুর ভ্তায় হইয়া গিয়াছে এবং 
একই পরিবারস্থ কাহারও হিন্দু নাম “গোপাল' এবং কাহারও পোর্ুগীজ নাম 
'পেড়ো" (09:০) দৃষ্ধ হয় (01000950089 106, 09855666991) 0. 66) । 

১৮৯১ সালে ইহাদের সংখ্যা ২৩২ জন ছিল (11977870159 060808 

90007, 0. %)। এখনও প্রায় ৪০।৪৫টি খুষ্ঠান পরিবার, ও ছুইঠী চার্চ আছে, 

একটি রোম্যান ক্যাথথলিকদের অপরটি গ্রটেষ্ঠ্যাণ্টদের। 
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স্মৃতি অপ্রতুল নাই। আমাদিগের দেশের বাগানবাগিচা পোতুগিজ- 
বঙ্গে পোতুগিজ দিগের আনীত নানা প্রকার ফল, ফুল, সজী ও 

তি ভেষজ উদ্ভিদের প্রবর্তনে সম্পৎশালী হইয়াছে । 
আতা, নোনা, সপেটা, কামরাজ। প্রভৃতি উপাদেয় ফল; _রজনীগন্ধা, 

সূর্যমুখী, গাদা প্রভৃতি নয়নরঞ্রক পুষ্প,_কপি, ওলন্দা, কড়াইশুটি 
প্রভৃতি মুখরোচক তরি-তরকারী, _সালসা, আয়াপান, জোলাপ, 
প্রভৃতি গাছগাছড়া পোতু গীজদিগের প্রদত্ত । পোতুগীজেরাই হিজলীতে 
বিখ্যাত “হিজলী বাদাম" % নামক স্ৃথাগ্চ ফলের চাষ প্রবতিত 

করিয়াছিল। এদেশের ফলের মোরববা আচার প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর 

খাগ্ঠ প্রস্ততপ্রণালী পোতুগীজদের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল । 
সাগু, পাঁউরুটি, বিস্কুট, তামাক প্রভৃতি পোতুগিজদিগেরই প্রথম 
আমদানী । আলমারী, কেদারা, জানাল! প্রভৃতি গৃহ-সঙ্জা, বস্তি, 
কুপন প্রভৃতি ক্রীড়া,__ন্ৃতি, নীলাম প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা__ 

ক্যানেস্তারা, গাম্লাঃ বাল্তি, তিজেল প্রভৃতি গৃহস্থালীর জিনিষ 

সাবান, তোয়ালিয়া, বোতল প্রভাতি ব্যবহার্য দ্রব্য,_গরাদে, বরগা 

প্রভৃতি গৃহনির্যাোণোপকরণ,__মধুর সঙ্গীত যন্ত্র বেহালা পোতু গীজদিগের 

ক হিজলী বাদাম (0905701070 02080906919 [1010 ) ম্বাভাবিক 
পর্ধায়ে আত্রবর্গের অন্তর্গত । এই বাদামবৃক্ষ স্থবর্রেখা নদী হইতে হিজলী প্স্ত 

সুবিস্তীর্ণ বালুআড়িতে এবং হিজলীর সমুস্রতীরবর্তা অবিমিশ্র বালুকাময় স্থানে 
স্বভাবতঃ প্রচুর জন্মায় । ইহা দুরস ও সুখাস্থ ; ফলের বহির্দেশে জাটি বা শক্ত আবরণ 
যুক্ত বাদামী থাকে, তজ্জন্ত দেখিতে বিল্মধকর । পোর্তুতগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকায় 
ব্রেঞ্জীল প্রদেশের অরণ্য হইতে বীজ আনয়ন করিয়া! গোষা অঞ্চলে ইহার চাষ 
আরঘ্ত করে। পোর্তু”গীজ অধিকৃত গোযষাতে এক্ষণে ইহার অনেক আবাদ হইয়াছে 
এবং অর্ধবন্ত গাছের সংখ্যাও অনেক | পৌ্তু গীজ গবর্ণমেণ্ট হিজলী বাদামের চাষ 

হইতে কিয়ং পরিমাণ কর ও পাইয়! থাকেন । গোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে নানা স্থানে ইহা হছড়াইফা পড়িযাছে। পূর্ব উপকূলে মান্রাজ 
উড়িষ্তা ও বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরজেলার ফাখি মহকুমার সমুদ্রতীরবর্তা 
স্থানেই হিজলী বাদাম জন্মিয়! থাকে এবং কীথির নাম হিজলী বলিয়া ইহা “হিজলী 
বাদাম” নামে সুপরিচিত | “হিজলী বাদাম'-_কষক, ১৩২৩, কাতিক 1 বসান 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন-বিভাগ ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে ইহার চাষ আরম্ভ করিয়াছেন । 
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দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। “ফিরঙ্গ' নামক এক প্রকার দূষিত উপদংশ 
রোগ এদেশে চরিব্রছষ্ট পোতু গীজ-সংসর্গেই অভ্যুদিত হইয়াছিল ।% 
এমন কি বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পোতুগিজদিগের অনুকরণে 
যিশুমাত৷ মেরীর নামোচ্চারণে “মাইরি' বলিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া 
থাকে” পোতুগিজেরা এইরূপে আমাদিগের ভাষা ও দৈনন্দিন 
জীবনের মধ্যে তাহাদিগের জাতীয়চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে । 

পোতুগীজ ভ্রমণকারীগণের সিব্যাষ্টিয়ান্ ম্যানরিকের (18: 
৬19০9৮:০ [159 9608509 1৬191571009 ) ভ্রমণ বৃত্বাস্তে 

হিজলীর অল্পবিস্তর বিবরণ পাওয়া যায়। ম্যানরিক সেন্ট অগষ্টিন্- 
মগুলীযুক্ত ধর্মযাজক ও ভারতীয় পোতুগীজ মিশনসমুহের পরিদর্শকরূপে 
কোচীনে অবস্থান করিতেন । তাহার ভ্রমণ কাহিনী স্পেনীয় ভাষায় 

১৬৫৩ হ্রীষ্টাব্ধে [0051110 01128 নামে প্রকাশিত হয়। হহা 

বজদেশ হইতে পাঞ্জাব পর্যস্ত তাহার দীর্ঘকাল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা 
লইয়া লিখিত । ম্যানরিক এদেশের আচারব্যবহার ও আদবকায়দা 
বিজ্ঞ অন্ুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার কাহিনীতে 
অতিরঞ্জন বা অবাস্তবের সমাবেশ নাই। দেশের তৎকালীন হুম্দর 
চিত্র তীহার বর্ণনায় পরিস্ফুট । ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম হইতে নবম 
পরিচ্ছেদ ( ১৬২৮--২৬২৯ শ্রীষ্টাব্ ) পর্যস্ত ম্যান্রিকের বঙ্গদেশ 

* গন্ধরোগ: ফিরোঙ্ক।হং জায়তে দেহিনাং প্রুবম্। 
ফিরহ্নিণোহতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ফিরঙ্গ সংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যন্তবেৎ। 
তম্মাৎ ফিরঙ্ ইত্যুক্তে। ব্যাধিব্ণাধি বিশারদৈঃ ॥” ভাবপ্রকাশঃ। 

“কলম্বসের স্পেনদেশীয় সহযাত্বিগণ আমেরিকার অন্তঃপাতী হিম্পানিয়োলা 

দেশের রমণীদিগের সহিত সংসর্গদোষে ছুষ্ট হইয়া এ বোগ সর্বপ্রথমে আমেরিকা 

হইতে ইউরোপে আনয়ন করে এবং তৎপরে পোর্ত গীজেরা উহা! ভারতে বিস্তার 
করে ' সা. প. পত্রিক, ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, ৫৪-৫৫ পৃঃ | 

1 'রা্ভী এলিজাবেখের রাজত্বকালে ইংলগে 'ম্যারি' (গায়ে ) শবও 

এই অর্থে ব্যবহ্থত হইত ।* সা. প. পন্রিকা, এ সংখ্য। | 

হি-ম-ই-আ' ১২১ 



ধশ্বস্থীয় অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত।& তিনি ১৬২৯--১৬৩৫ ঘষা 

পর্ষস্ত আরাকানে অবস্থান করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। 
এইবারে উড়িষ্যার উপকূলে জাহাজ ভগ্ন হওয়ায় তিনি বন্দী 
হইয়াছিলেন। অবশেষে কারামুক্ত হইরা ১৬৩৬ খরীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি 

মাসে চিরকালের জন্য বঙগদেশ ত্যাগ করেন । 

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে ম্যানরিক গোয়ানগরীর 
ধর্মাধ্যক্ষ করৃক বজদেশগামী পোতু'গীজ মিশনের অন্যতম প্রচারক 
মনোনীত হইয়া অন্য তিনজন ধর্মযাজক অন্ুচরসহ কোচীন হইতে 

হুগলী ও উড়িষ্যার পিপ.লী নামক বন্দরযাত্রী ছইটি বাণিজ্যজাহাজে 

আরোহীরূপে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। পথে নানারপ ঘটনার পর 

মে মাসে জাহাজগুলি ভাগীরথীর মোহানার নিকটস্থ সাগরদীপের 

সমীপবর্তী হয়। সাগরদ্বীপের নিকট তৎকালে অনেক বালুকাময় 
মগ্ন চর ছিল। এই সমস্ত স্থান জাহাজাদির পক্ষে বিপদসঙ্কুল ছিল। 

ম্যান্রিকের জাহাজ ভাটার সময় এই চর বা চড়ায় আঘাত প্রাপ্ত 

হইয়া ভগ্ন ও ছিদ্রযুক্ত হয়। জাহাজখানিতে টিউটিকোরিন্ হইতে 
আনীত শঙ্খ বোঝাই ছিল; ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট জলে শঙ্খগুলি পুর্ণ 
হওয়ায় জল নিফাষণ যন্ত্রের (7১১ ) সাহায্যে জাহাজের জল বাহির 

* ম্যান্রিকের বঙ্গদেশ ভ্রমণকাহিনীর প্রথম হইতে নবম পরিচ্ছেদের বিষয়গুলি 
এই'_১ম-_কোচীন হুইতে ভাগীরর্থীর মোহানা ; ২য়__হিজলীর চড়ায় (135998 

০ [71011 ) নিকট জাহাক্ব ভগ্ন এবং মস্নদৃ-ই-আলার নিকট নীত হুওন ; ৩য়__ 
হিজলীসত্বন্বীয় অভিজ্ঞতা ও হুগলী যাত্রা; ৪র্থ_হুগলী সহরের উৎপত্তি; ৫ম__ 
বঙ্গে প্রথম সেন্ট অগষ্টিন সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচার ; ৬ষ্ঠ-__বঙ্গের উর্বরতা ও বাণিজ্য ; 
৭ম-__বঙ্গ দেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার; ৮ম- বঙ্গদেশের হিঙ্ পুজা 

পার্বন ; ৯ম- _গঙ্গ। সাগর তীর্থ বিবরণ । ম্যানরিকের ভ্রমণবৃস্তাস্তের অতি বিশুদ্ধ 
ও প্রচুর গিকা দ্বারা অলঙ্কত ইংরাজী অনুবাদ 75661 ০? 700 196263556% 

1101560%95 1629-49, ০ 0.170.:008:0 59319660. 105 [7%61992 27, 

[709690, (17891856 9001965%5 99199 ), 92 ০1৪, 1997. 
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করিয়া দিবার উপায় ছিল না। প্রীয় ছুই শতাধিক যাত্রী ও 
নাবিকের আর্তনাদ পূর্ণ, নিমজ্জমান জাহাজটা রজনীর অন্ধকারে 
জোয়ারের প্রবাহে তাড়িত হইয়া হিজলীর উপকূলে তীরভূমিতে সংলগ্ন 
হইয়াছিল। অতঃপর যাহ ঘটিয়াছিল ম্যানরিকের বর্ণাক্রুযায়ী যথাযথ 
প্রদত্ত হইতেছে । 

'রাত্রির অন্ধকার অপস্যত হইলে আমরা একটি নির্মল ও আনন্দ- 

জনক প্রভাত লাভ করিলাম । জাহাজের অধ্যক্ষ এক্ষণে আমরা 

কোথায় আসিয়াছি জানিতে পারিয়া জাহাজের ছোট কামানগুলি 

ম্যান্বিকেব ( 191007350 ) প্রস্তৃত রাখিতে আদেশ করিলেন । 

কাহিনী জাহাজে রক্ষিত বারুদগুলি অব্যবহার্ধ হওয়ায় 
তাহারা কয়েকজন সাধারণ আরোহীর (7071৮5805 25011078819 ) 

বারুদাধারের মধ্যে যে ভাল বারুদ ছিল তাহা লইতে বাধ্য হইল। এই 
বারুদগুলি শুফ অবস্থায় ছিল; কিন্তু ইহার দ্বারা ছুইটী কি তিনটা 

মাত্র আওয়াজ চলিতে পারে । 

“আমরা যখন এই সমস্ত যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম, সেই সময়ে 
মসনদ-ই-আলার (1$1995105081877)% ক্ষেপনিযুক্ত নৌবহর ( ০৪ 

8০৪) দৃষ্টিপথবর্তী হুইল। আমাদের জাহাজ দেখিতে পাইয়া 
নৌবহরের গতি থামাইয়া তাহাদের শাস্তিপূর্ণ মনোভাবের নিদর্শন- 
স্বরুপ তাহারা একটি শ্বেতবর্ণের পতাকাধুক্ত ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের 
নিকট প্রেরণ করিল। আমাদের জাহাজের পার্থে আসিয়া তাহারা 

কথাবার্তা বলিবার অনুমতি চাওয়ায় আমরা অনুমতি প্রদান করিলাম । 

তাহারা তাহাদের সেনাপতির স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে কোনরূপ 

সন্দেহ করিতে নিষেধ করিল। কারণ তাহাদের বাজা হুগলীর 

পোতুগিজদিগের সহিত যে সন্ধিত্ৃত্রে আবদ্ধ আছেন তাহা ভঙ্গ করিবেন 

রঃ মস্নদূ-ই-আলা! একটি আফঘান্ উপাধি। ম্যান্রিক তাজ, খাঁ মস্নদূ-ই- 

আলার নামই সংক্ষেপে “মস্নদূ-ই-আলা” ( মন্ুন্দলীম্) বলিষ! উল্লেখ কবিষাছেন। 
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না। তাহার কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মধ্যে যে চুক্তি আছে 
তাহার শর্ত পালন করিতে হইঘে। চুক্তির একটা শর্ত এই যে, যদি 
কোন পোতুগিজ জাহাজ তাহার রাজ্যের কৃলবর্তাঁ হয়, তাহা হইলে 
এ জাহাজের মালপত্র তাহার অধিকারে আসিবে । এতদ্যতীত 
জাহাজের অধ্যক্ষ, বণিক ও মিশনারীগণ যাহ! মীমাংসা! করিবেন তাহ 

তিনি মানিতে সম্মত হইলেন। আমরা এই সঙ্গত প্রস্তাবের উত্তরে 
জানাইলাম যে আমাদের জাহাজ যখন হুগলী যাইতেছে তখন আমরা 

এই চুক্তি মান্য করিয়া চলিব; কারণ মহিমাময় সর্বশক্তিমান্ 
জগদীশ্বরের নামে শপথগ্রহণপূর্বক যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে 
আমরা কখনও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না; পোতুগীজ জাতি 
সহত্রবার তাহাদের জীবন বিসর্জন দিবে, কিন্তু সত্যের বিরন্ধাচারী 

হইবে না। 

“ইত্যবসরে জোয়ারের প্রভাব হাসপ্রাপ্ত হওয়ায় আমরা একহাটু 

জলে নামিয়া জাহাজ হইতে কুলের দিকে চলিলাম। কুলে উপস্থিত 
হইয়া! তত্রত্য মিশনের অধ্যক্ষ ফাদার ইমানুয়েল ডি লা এস্পারেক্কার 
(18006 715৮ 12072706] 09 18. চ757১6791508, ) নিকট একথানি 

মস্নদই-আলার পত্র পাঠাইলাম । এই পত্র অশ্বারোহী সৈম্যাধ্যক্ষ 
সৈম্তাধক্ষেব সহিত (99425. 501০795, (0527557জ1 ০6 ০৪৮৪] ) দ্বার! 

সাক্ষাৎ পথে আটক হইল। এই সেৈন্যাধ্যক্ষ তিনশত 

অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত এদিকে আসিতেছিলেন। আমরা যেখানে 

ছিলাম- সেখানে পৌছিয়াই তিনি জাহাজের অধ্যক্ষ ও মিশনারীগণকে 

ডাকিলেন, আমরা সকলে তাহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলে 

যথারীতি অভিবাদনের পর তিনি জাহাজের ডেকের দরজা ও 

জাহাজস্থিত সিন্দ্ুকগুলির চাবি চাহিলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ উত্তর 

করিলেন যে, এ সিন্দুকগুলি সাধারণের সম্পত্তি; চাবি সিন্দুকের 

মালিকের নিকট আছে। ডেকের চাবির সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে 
জাহাজ ইতঃপূর্বেই ভগ্ন ও সৈম্থদলে পুর্ণ হইয়াছে; যখন মুল্যবান 
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দ্রব্যাদি তিনি গ্রহণ করেন নাই তখন এই অব্যবহার্য চাবি লহ্য়া 
তাহার কি হুইবে ? 

উত্তর শুনিয়া এই মুসলমানের (140০০:) এত উত্তেজনা হইল যে 

তিনি অধ্যক্ষ মিশনারীগণকে ধৃত করিয়৷ শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন । 

আমর! নিকটেই ছিলাম,__আজ্ঞা পাইয়া তাহারা সকলকে ধৃত করিল। 
ম্যান্রিকের ইহাতে আমরা ভীত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম ; 
পরীক্ষ। কিন্তু যখন দেখিলাম সেনাপতি হাসিতেছেন ও 

সম্পূর্ণ সরল ভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছেন তখন আমার সাহস 

আসিল। তৎপরে খুব সোরগোল করিতে করিতে একদল পেয়াদ৷ 

( ০৪৮০1১১০115 ) উপস্থিত হইয়া! তাহাদের বক্র তরবারি নিষাশন- 

পূর্বক আমাদের হস্তগুলি পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিল । এই অবস্থায় পড়িয়া! 
আমি ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সেনাপতিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। 

তাহাতে তিনি এই সমস্ত কার্য কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের জন্য অনুষ্টিত 
হইতেছে জানাইয়া আমাদিগকে প্রফুল্ল থাকিতে বলিলেন । ইহা সত্বেও 
পেয়াদারা আমাদিগের অধিকাংশ পরিচ্ছদ মোচন করিয়া লইল। 

কেবল পায়জামাটীমাত্র রহিল। এইভাবে আমরা নিদ্দিষ্ট স্থানে নীত 

হইলাম। পেয়াদারা তাহাদের তরবারি শাণিত করিয়া আমরা টাকা 

আনিতে না পাঠাইলে আমাদের শিরশ্ছেদ হইবে এইরূপভাবে ভয়- 

প্রদর্শন করিতে লাগিল । 

“এই শান্তিপূর্ণ আমোদে (798০519] [98956377)5) আমর! রাত্রির 

অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলাম । প্রভাতের 

এক প্রহর পুর্বে একটা দামামার বাদ্যধ্বনি শুনিতে 
পাইলাম ; এই বাগ্ধ চলিল ও “মেলাও' “মেলাও' (1৬1০19০-1৬1519০) 

বলিয়া উচ্চশব কর্ণে প্রবেশ করিল। ইহার অর্থ চুক্তি ও বন্ধৃতা 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

*পেয়াদারা এই শব্ধ শুনিবামাত্র অতিশয় শিষ্টাচারের সহিত 

আমার্দিগের বন্ধনমুক্ত করিল এবং দামামাবাদক আসিয়া! বন্ধুত্বের 

হি-ম-ই-আ! ১২৫ 
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নিদর্শনন্বরূপ আমাদিগকে সেনাপতির প্রদত্ত “শিরপাও' বা একটি 
পানের “বিড়া' (5121050 ০: 21017, ০1 051 ) &% উপহার দিল। 

তারপর তাহারা আমাদিগকে সেনাপতির নিকট লইয়া গেল। আমরা 
দেখিলাম তিনি আমাদের জন্য ক্রন্দন করিতেছেন । টেবিল বিস্তৃত 

ছিল; তিনি বিশেষ শিষ্টাচারের সহিত আমাদিগকে বসিতে আহ্বান 

করিলেন। হৃর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা কাল আমাদের আহার কার্য 
চলিয়াছিল। 

ইতিমধ্যে হিজলী সহর ( ০1 ০£ /১1126]17 ) হইতে ফাদার 

ফ্রে ম্যান্নুয়েল 1 নবাবের নিকট হইতে আমাদের মুক্তির পর্ওয়ানা 

হিজলী সহরে লইয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি মিশনারীগণ ও 
গমন জাহাজের অধ্যক্ষের জন্য সুন্দর আস্তরণযুক্ত ডুলি 
(০17) আনিতে পাঠাইলেন। এই ডুলিতে একজনমাত্র লোক বসিতে 

+79দ, [নু, 1708660. লিখিযাছেন, '119, (0100. ) 19 ৪ 1১9661-1981 

07806 0) ভা16) 9 07910886102 ০0 6119 ৪90৮-206, 81)1068 8100. 

01)0108, ০: 11006”, অর্থাৎ শুপাবি চুণ ও মসলার্দির দ্বাব| সাজীন পান কিন্ত তাহা 
নয, _হিজলী অঞ্চলে এক গোছা বৌটাশ্ুত্ধ আন্ত পান। গোল কবিষা গুটাইযা বাঁধা 
তাহাকে 'পানের বিড়া' (১0019) বলে । এখনও বিবাহাদি শুভানুষ্ঠানে আত্মীধতা 
ও সম্মানের চিহ্বম্বরূপ এই অঞ্চলে আন্ত ম্ুপারিসহ 'পানের বিড়া' প্রদত্ত হয। 

08 020 20877185298 820 06109 09088109109 199 7:9991599 ৪0706 (60161) 

01 ₹:9810996 10100 6109 118,£918, 10101) ০7011798115 69195 6158 10200 ০01 

09681-198599 900. 20069, 11807591016 704. 02296866121. 1--79. 

1 হিজলী শহরের অবস্থানভূমিকে বত'মান সময়ে নিজ কস্সাঃ (৮৫ ০185) বলে, 
ইতওপূর্বে উক্ত হইয়াছে । এই স্থানে ইস্নদ্-ই-আলাব মস্জিদ্ ও সমাবিমঞাদি আছে। 

1 ম্যান্রিকের হিজলীতে উপস্থিতসমষে ( ১৬২৮ গ্রষ্ঠাক ) ফ্রে ম্যান্ষেল্ তত্রত্য 
গীর্জার ধর্মযাজক ছিলেন । 06 46 [0970£5119, [7755 70100690006] 99 18 

[18081:9008, 198৮ ০1 4089110. ( 1980. £ .0891100 7-171]111 ), 800 

15517185018 09 18 75190.90 880 11) 1696. 7:85 101089008 09 18 

00700908107 80 0658৪ 1080. 618] 01 10009061398 800 ৪611)98 10" 

007186, 006 891019108 60896 0095 979 8,090018690. আ০:৮105% 6০ 

৪0087 910:08010 102 60910503901 9808. 77077707563 ৫৪ 

17677676, 4177709, 48096 24%9766, 1644) 7) 825, ০০7 ]. 09690 0 

মা, 2086600, 
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বা পা গুটাইয়া৷ শয়ানভাবে থাকিতে পারে । ইহা চারিজন বাহকের 
ক্কন্ধে বাহিত হয়। আমাদিগের সহিত কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিলেন, 
-_তীহাদিগের জন্য এ ডুলিগুলি প্রদান করিয়া পদব্রজে নগর পর্যন্ত 
৩ লীগ % চলিলাম। এই তিন লীগ. পথ আমারদিগের তিন হাজার 
লীগের ন্যায় প্রতীয়মান হইল । এ প্রদেশের সমস্তটাই সমতল এবং 

একাংশ জলাভূমি ছিল বলিয়া পথগুলি এত জল ও কর্দমে পূর্ণ ছিল 
যে আমরা অনবরত কর্দমে পড়িতেছিলাম এবং কোন কোনও স্থানে 

আমাদের কোমর পর্যস্ত জল হইয়াছিল। এই সমস্ত কষ্টভোগের 

পর শহরে উপস্থিত হইতে আমাদিগের রাত্রি হইল। মসনদ-ই-আলার 

মন্ত্রিগণ সকলের অবস্থানের জন্য পূর্বেই আবাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। 

“আমরা আমাদিগের গীর্জা ও বাসস্থানে গমন করিলাম । ৭" 
গীর্জা দর্শন করিয়া বাগানের মধ্যে একটা পুক্ষরিণীতে যত্বের সহিত 

* শহর হিজলী বা নিজ কস্বা সমুদ্র বেলা হইতে ৩ লীগ. বা ৯ মাইল দূরবর্তী 
ছিল | এই ৯মাইলস্থান সমুদ্রগর্ভে সমাহিত হইয়াছে । বতমান মস্নদ্-ই-আলার 
মস্জিদের পার্থেই সমুদ্র তরঙ্কাধিত হয। বত'মান কাউখালী গ্রাম নিজকস্বার 
সমস্থত্রে একটু উত্তরদিক হেলাইয়া বঙ্গোপসাগরবেলাষ অবস্থিত ; কিন্ধ পুর্বে সমুদ্রের 
দুরবতিতার জন্ত কাউখালী হিজলী দ্বীপের ঠিক উত্তরে প্রতীয়মান হইত । 01: “179 
71111) 15180017080 0০07০0০0115 96 168 1007610) 200106. 71507020076 420৫. 

06261699" 2. 198, 

1 হিজলী হব বা নিজ কস্বাতে ১৫৮২ খ্রীষ্টাকে ছইটী পোর্তুগীজ গীর্জা! ছিল। 
উহাতে ৩০০ খ্ষ্ঠটান বাস করিত। উহা বর্তমান সমষে সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়াছে 
অথবা ভর্রন্তপে পরিণত হইয়া স্বতিকাগর্ভে অবস্থান করিতেছে । 01: "0 69 
10176007028 01 40691100, 60 (6109 4 08096101809) 090108690 2%006109: 

0100701) 60 007 19907 01 6109 130985* 00 61096 010001) 80706109715 

8৮69,01790) 1098,106 6069 ৪9008 61619. 13060 90106811) 610199 1007007:90 

৪00]8 069 90101988101) (০ %2 889 6০ 10809  610917 90019888010 ),1 

9 0999 9109100, 0. 9. এ. 077586507260 29 ৮ 01907. 0101, 121 

00660. 05 1১8৮. বর, 17096912, 

এই গীর্জা ১৬২০ খ্বষ্টাকে হিজলীর জনৈক ধনশালী খ্ৃষ্ঠানের অর্থে নিশিত 
হইয়াছিল, ইহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে । 
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সমস্ত পদলিপ্ত কর্দম ধৌত করা আমাদের সর্বপ্রথম কার্য হইল। 
হিজলীতে পরদিন এঁ ক্ষুদে নবাব আমাদিগকে ছুইটি মেষ, 
পোভু গীজ গীর্জা ছইটি টাক। ও একটা স্পেনীয় “পেষো? নামক মুদ্রা, 
'আদিয়া” ( £১৭৪ ) %* বা উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিলেন। টাকা 
দিবার কারণ এই যে, এই সমস্ত উপঢৌকনের সহিত রম্ধনের উপযুক্ত 
মসলারি ক্রয়েরজন্য প্রয়োজনীয় মুল্য দেওয়ার রীতি ছিল। 

'আমাদের হিজলীতে উপস্থিতির পর ছুই দিন অতিবাহিত হইলে 

মসনদৃ-ই-আলা৷ ফাদার ফ্রে হইম্যান্ুয়েল্কে ভাকিয়া, পর দিন 
মসনদ-ই-আলার জাহাজের অধ্যক্ষ, মিশনারী ও বণিকগণকে আনিতে 

দরবাব আদেশ দিলেন। তদনুযায়ী পরের দিন দরবারে 

উপস্থিত হইলাম। এই কক্ষে উত্তম গালিচা বিস্তৃত ছিল। এ 

ক্ষুদে নবাবটির (798৮৮ 1:18) উপবেশন স্থানে একটি রেশমী 
চন্দ্রাতপ এবং ছুইটি স্বর্ণ ও রৌপের কারুকার্ধখচিত রেশমী গদি 
ছিল। এই সুদৃশ্য গদিগুলির মধ্যস্থলে একটি লঘু ও মস্থণ কার্পাসনিমিত 
উজ্জল শুভ্র বর্ণের উপাধান ছিল। ইহাতে জরদ রঙের ডোরা থাকায় 
ও শ্বেত রঙের মিশ্রণে বেশ মনোরম হইয়াছিল । ইহার উপর সেই 
“আধা হুজুর” (567201-7121689) আসন গ্রহণ করিলেন । 

“এই দরবারে আমাদিগকে ছুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতে হইল। 
আমাদিগের সহিত কয়েকজন “মির্জা” বা এ দেশের অভিজাত ছিল। 
এইরূপ অবসরে এ সমস্ত ব্যক্তি অলসভাবে বসিয়া না থাকিয়া সতরঞ্চ 
সভাসদৃগণের ক্রীড়ায় রত হইয়। থাকে । সতরঞ্জের “বল'গুলি 

সতরক্চক্রীড়া জনৈক £ ভৃত্যকতৃক আনীত হইয়াছিল। আমরা 

যেরূপ গুরুভার বোর্ড বা কাষ্ঠ নিম্সিত চতুস্কে খেলিয়৷ থাকি-_সেইরূপ 
চতুস্কের পরিবর্তে সে সহজে বহনযোগ্য রেশম বা কার্পাস বস্ত্ে 

+. 8019 স্হিন্দি__78815০ » আহার্য ভ্রব্যসপ্তারের উপচঢৌকন (1০%9৪ 
05 050016 901005189] 7381797199 800. 781 2. 04, 0709৮055812 

13970800:, 000690 25 789, [7096920. ) 
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প্রস্তুত চতুস্ক আনিয়াছিল। এই ষময়ে আমরা! আমোদের সহিত সতরঞ্চ 
ক্রীড়া দেখিতেছিলাম এবং কয়েকটি উত্তম “মাৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। 
বাস্তবিক এই অসভ্যেরা (1081155911505 ) উত্তমরূপে দাবা খেলিতে 

পারে। সহসা ঘণ্টাধ্বনি আমাদের শ্রবণ গোচর হইল, শব্দ শুনিয়া 
প্রত্যেকে ওই “ক্ষুদে' রাজাকে (256৮ 107)8) সঙ্গে আনিবার জন্য 
দণ্ডায়মান হইল । আমরাও একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাহার জন্য অপেক্ষা 

করিতে লাগিলাম । এই দ্বাররক্ষকেরা রৌপ্যের আসাশোটা লইয়া 
দণ্ডায়মান ছিল। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র “ফাদার' তাহার নিকটে 

গিয়া একটি গভীর অভিবাদন জানাইয়া আমাদিগের সহিত পরিচয় 

করাইয়া দিলেন। আনন্দজনক হাবভাব ও সৌহার্দের সহিত তিনি 
আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা তীহার সহিত দরবারে 

গমন করিলাম এবং তিনি আমাদিগকে বসিতে আদেশ করিলে তাহার 

সন্ত্রান্ত পরিষদবর্গের মধ্যে উপবেশন করিলাম । গালিচা, কম্বল বা 

মাছুরের উপর হাঁটু গুটাইয়া উপবেশনই ইহাদের সাধারণ প্রথা । 
“আমর এইরূপে আসীন হইলে রাজ! আমাদিগকে আমাদিগের 

অধিকৃত ভারতবর্ষ ও আমাদের ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি % সম্বন্ধে 

সমুদয় সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন । এ বিষয়ে সম্তোষলাভ করিয়া 
তিনি মহাপাত্র ( [৬1৪1,2১৪০ )৭ নামকধারী ছইজন রাজকর্মচারীকে 

ডাকিয়া পাঠাইলেন। তীহারা উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের 

* ভারতীয় পোর্ভুঁগীজ রাজপ্রতিনিধি গোয়ায় অবস্থান করিতেন। এই সময়ে 
(১৬২৮-:১৬২৯) ছুনো আযাল্ভারেজ, বোটেলে!, (8100 41587:92 73০068110 ), 

ডম্ লুরেন্কো-ভ্যাকুন্হা (70010 10079000008 9001)8 ) এবং গন্ক্যালো 

পির্টি-ড্যা-ফন্সিকা ( 3070810 78761 0 [08108 ) এই তিনজন লইয়! গঠিত 
একচী কমিশনঘ্বারা পোর্ুু গীজদিগের ভারতীয় রাজকার্ধ পর্যবেক্ষিত হইত | 
10981705978) 7776 7১076%00%896 4 179766, 171, 2. 97]. 279 488. 

1 তাজর৫থা যস্নদূ-ই আলার প্রতিষ্ঠাপনন দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্র হয় ত এই 
দুইজনের অন্ততম হইতে পারেন | 'মহাপাত্র শব্দে মন্ত্রী বা রাজকীয় সর্বপ্রধান 
কমচারী। 
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অধ্যক্ষ, “ফাদার ও প্রধান প্রধান বণিকগণের মধ্যে কেহ যাহাতে 
অসস্তষ্ট না হন এরূপ বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। অতঃপর তিনি 

আমাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । মহাপাক্র'গণ সর্বপ্রথম 

মালপত্রের তালিকা চাহিলেন ;-_ আমরা তাহ] তৎক্ষণাৎ আনাইয়া 
দিলে তাহারা অবসর সময়ে উহা আরও ভাল করিয়া পড়িবার জন্য 
লইলেন এবং এই তালিক৷ বারংবার পাঠ করিয়া তাহাদের রীত্যন্যায়ী 
এ বিষয়ে মীমাংসা করিলেন । হুগলীর এই সব অসভ্য (১8755115779) 

পোতু'গীজদিগকে মানিয়া ন! চলিলে ব্যাপার ভাল হইত না ;__-কারণ 
এশিয়ার এই সমস্ত জাতি তাহাদের স্বার্থাটি বেশ বুঝিয়া চলিতে অত্যস্ত। 

মুক্তিপ্রাপ্ত ও অনাবশ্যকীয় লোকগণ ইতঃপূর্বেই হুগলী যাত্রা 
করিয়াছিলেন । হিসাব নিকাশ শেষ হইলে অবশিষ্ট সকলে তাহাদের 

সুবাদারের অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর 
ফাড়িদার ঢাকার স্ববাদারের* জনৈক “ফাড়িদার' (9০9৮0782) 

উপস্থিত হইয়া মসনদৃ-ই-আলাকে সতর্ক করিয়া! বলিল যে, জাহাজে 
৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আছে, এই পণ্যদ্রব্যের অর্ধেক নবাবের 
অধিকারে ইহা যেন তিনি ভুলিয়া না যান। এই সংবাদে সেই ক্ষুদে 
নবাব খুব অস্থির হইয়া পড়িলেন। মুঘলেরা কিরূপে যথেচ্ছাচার 
ও উপদ্রব করিত এবং কিরূপে তাহাদের কর্মচারীগণ স্বার্থসম্পাদনের 

জন্য কোন যুক্তি বা বিচারের তোয়াক্কা রাখিত না,__তাহা তিনি 

বিলক্ষণ জানিতেন। সুতরাং মসনদূ-ই-আলা নবাবের সম্পূর্ণ 
সন্তোষবিধানে স্বীকৃত হইলেন। এজন্য তিনি তাহার মহাপাত্র” 
জাহাজের অধ্যক্ষ, ধর্মযাজকগণ ও অধিকাংশ বণিকের সমক্ষে শপথ- 

পূর্বক চুক্তি সম্পাদিত হইলে মালের তালিক৷ পুস্তক প্রেরণ করিলেন, 

* ইহা! ম্যান্রিকের ভ্রম বলিয়া! বোধ হয়। ঢাকার সুবাদার নহে-_হিজলী 

উড়িষ্য/র মুখল নগবাদারের অধীন ছিল। কটক তাহার রাজধানী | ১৬২৮__ 

১৬৩২ খ্বৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বাকর খ! নজম্ সানি উড়িস্যার সুবাদ্ার ছিলেন । এই জময়ে 
চাকার ( বাঙ্গালার ) মুঘল স্ুবাদারের নাম কালিম খাঁ জুবনি। 
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এবং নবাবের অধিকতর সম্তোষ উৎপাদনের জন্য জাহাজে সমাগত 
ধন্মযাজকগণের মধ্যে অন্যতমকে তাহার নিকট প্রেরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইলেন । 

প্রাসাদের জনৈক খোজার সহিত “ফাদার ফ্রে ম্যান্থুয়েলের 
সম্প্রীতি ছিল, তিনি গোপনে এ খোজার নিকট এই সংবাদ অবগত 
হইয়৷ ফাদার ভিকার ডি লা ভেরাকে একটী “পোর্কা” (9০:০৪) 

নামক নৌকা! প্রস্তত রাখিতে আদেশ দিলেন । এই 

নৌকা ডিসির চেয়ে আকারে বৃহৎ, ছাড় দ্বারা 
চালিত হয়। নৌকার ভাল দ্রাড়বাহক সংগৃহীত 

হইলে তিনি আমাদিগকে নিবুম রাত্রিতে চারি জন পোতুগীজ ও দুই 
জন ক্রীতদাসের সহিত গোপনে সেই নৌকায় তুলিয়া দিলেন। 
সকলের নিকট ভাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল। আমর! নদী ৭ অতিক্রম করিয় 
যে পর্যস্ত না সমুদ্রে উপস্থিত হইলাম,__সে পর্যস্ত খুব তাড়াতাড়ি 
ও নিস্তর্ূতার সহিত যাত্রা করিয়াছিলাম। ক্রমে প্রবল আ্োতপূর্ণ 
তিন লীগ পথ অতিক্রম করিয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গলঙ্গানদীর মোহানায় 

প্রবেশ করিলাম । এই মোহান৷ হইতে হুগলীনগর ৬০ লীগ, দূরবর্তী |” 
(19970. 14127771745 10-25.) 

অজ্ঞাতসারে 

পলায়ণ 

+:/. [700০১ (15999 089 10] 0109 20096 0876 1১96990. 70615 

8100 75010 800. 75119501:9, ভা16) 60999 0০3৮৪ 6065 ০৪87৮ ৪০০০৪ 

17960 609 £9898 070. 10090. [01061191800 10060) 960, 90109. 

“130 57:9519 4 0907101)7/5000 44600086760 00%7799 280%760 87680% 

0 73690], %. 228. বৌরীর অঙ্কিত পারগ্ড নৌকার একটি চিত্রও এই পুস্তকে 

আছে । নৌকা অর্থে 'পোর্পে।*_:(০৪০) কোম্পান্ীর সময়ের কাগজপত্রে অনেক 
দষ্ট হয়। বৌরীর অস্কিত পারগুর চিত্র অনেকট1 হিজলী অক্ষলে প্রচলিত 'পাউখা 
নৌকার স্তায়। ১৬৯৮ খৃষ্টানদের একঠী লিপিতে পারগুকে “পোর্কাঃ (070 ) বলিয়া 
লিখিত আছে। (90001918 20698 10 “00%787£69 78087 879 239% ০ 
76720), ) | এই পোর্ক! ও “পাউখ1ঃ কি এক? 

1 এই নদীর নাম রন্গুলপুর নদী; ইহার কুলেই হিজলী নগর অবস্থিত | 
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নবম অধ্যায় 

হিজলীর মসনদূ-ই-আলা! সম্বন্ধে নান! প্রসঙ্গ 
হিজলীর মসনদৃ-ই-আলার মস্জিদের বর্তমান খাদিম্ বা সেবক- 

গণের নিকট একখানি সনদ বর্তমান আছে; এই 
হিজলীব মস্জিদের 
রর সনদখানি তাজ. খা! মসনদৃ-ই-আলার প্রদত্ত বলিয়া 

কথিত হয়। ইহার মূল ও অন্থবাদ পরিশিষ্টে 
প্রদত্ত হইল । সনদখানি তুলট কাগজে লিখিত ; শীর্যদেশে তাজ খাঁর 
মোহরাঙ্কিত আছে। এই সনদের তারিখ ৯১২ হিজরীকে খ্রীষ্টাব্দে 
পরিণত করিলে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ হয়। হিজলীর কালেক্টর ক্রোম্লীন্ 
সাহেবের পত্রোক্ত তাজখখ! মসনদৃ-ই-আলার সময়ের সহিত ইহার 
সামঞ্জস্য আছে । আমর! এই সনদের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করিতে পারি 

না। কারণ মস্জিদৃ-গাত্রের শিলালিপিতে ক্ষোর্দিত সাল ১০৫৮ 

হিজরী হইতে ইহা প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ববর্তী । যে মস্জিদ্ 
১০৫৮ অবে স্থাপিত হয়, তাহার পরিচারকনিয়োগ ৯১২ অবে হওয়া 

হাস্তজনকরূপে অসম্ভব । আমাদের মতে এই জনদপত্রখানি কৃত্রিম । 

কাগজখানির আকার প্রকার দেখিয়া উহার চারিশত বৎসরের প্রাচী- 
নত্বে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। দেড়শতাধিক বর্ষের মধ্যে লিখিত 
মস্নদ্-ই-আলাসম্বন্ধীয় ফার্সী হস্তলিপি পুস্তকের পত্র ও লেখাগুলি 
দেখিলে এই সনদ্ অপেক্ষা সেগুলি স্বতঃই প্রাচীন বলিয়া ধারণ! হয় । 
তাজ খা! মস্নদূ-ই-আলার প্রদত্ত প্রকৃত সনন্দখানি কোনক্রমে হৃত ব৷ 

নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে, ইহ] বিচিত্র নয় ;_কারণ এই প্রদেশ অনেক- 
বার বন্যা ও প্লাবনের দ্বার শ্রীসম্পদত্রষ্ট হইয়াছে । যাহাহউক, ১৮৩১ 
খীষ্টাধে হিজলীর কালেক্টর ক্রোম্লীন সাহেব এঁতিহাসিক তত্বানুস্ধিতসু 
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হইয়া হিজলীর মস্জিদের সেবকগণের সনন্দ দেখিতে ও মস্নদৃ-ই- 
আলার ইতিহাসাদি জানিতে ইচ্ছুক হইলে মসজিদের তদানীন্তন খানিম্ 

বা সেবক তুলট কাগজে ফার্সী হস্তলিপিতে কল্পিত সনন্দ দিয়া একটি 
সনন্দ লেখাইয়৷ ও বিশ্বস্ততার জন্য একটি কৃত্রিম মোহরের ছাপ 
দেওয়াইয়। সাহেবের নিকট দেখাইয়াছিলেন এবং মসনদৃ্-ই-আলাবংশের 

ইতিবৃত্ত কিংবদস্তীতে যতদুর জান! ছিল তাহাই লিখিয়! দিয়াছিলেন, 
ইহা স্বতঃই মনে হয় । 

তাজ খা মস্নদৃ-ই-আলার সমাধিমঞ্চের প্রাঙ্গনে একটি লিপিষুক্ত 
প্রস্তরথণ্ড রহিয়াছে । উহা অন্য কোনও স্থান 

হইতে আনিয়া রাখা হইয়াছে । লিপি পাঠে জানা 

যায় উহা একটি মস্জিদ সংলগ্ন ছিল ( পরিশিষ্ট 

দ্রষ্টব্য )। ইখতিয়ার খা নামক একব্যক্তি ৯৪৩ সনে ( সম্ভবতঃ হিজরী 

--১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ ) একটি মস্জিদ্ দান করিয়াছিলেন, উহা তীাহারই 

প্রস্তরলিপি । ইথ.তিয়ারের পিতার নামটি অস্পষ্ট । পাটনা কলেজের 
আরবী ও ফার্সীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খান্ বাহাছুর মৌলবী 
মুহম্মদ ইয়ালীন্ মহোদয় ইহার যে পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ইহা মুনওওর খাঁ বা গোহর খা হওয়া সম্ভব বলিয়া 

তিনি জানাইয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় 

ইহা বিশেষরূপে দেখিয়া মুনও.ওর খাঁ হওয়াই সম্ভব বলিয়া সিদ্ধাস্ত 

করিয়াছেন। তাহার মতে ইহার পরিবর্তে অন্য কোন পাঠ অধিকতর 

আপত্তিজনক হইবে । মুনও.ওর খাই হউক-_গোহ.র খাই হউক, 

এই ইখতিয়ার খা যে তাজ. খ৷ মস্নদূ-ই-আলার পিতামহ মন্স্থবর খাঁর 

এক পুত্র ইখতিয়ার খা নহেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই 

মস্জিদ্ স্থাপনের অব্দ হইতে তাজ খা মস্নদ্ই-আলার মসজিদ 

স্থাপনের অন্দের মধ্যে শতাধিক বর্ষ ব্যবধান । পিতামহের অস্জিদ্ 

স্থাপনের শতাধিক বদর পরে পৌত্রের মসজিদ্স্থাপন তর্কস্থলে সম্ভব 

হইতে পারিলেও সচরাচর এরূপ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া 
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ইখ.ভিয়ার খার ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে মস্জিদৃস্থাপনের সময় উডিষ্যারাজ্যের 
সংলগ্ন হিজলীতে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। এই সময় হ্ূর্যবংশীয় প্রতাপরুদ্র দেব উড়িষ্যার সিংহাসনে 

অধিষিত ছিলেন । & উত্তরে ভাগীরথী নদী পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত 
ছিল। সুতরাং এই সময় হিজলীতে কোন মুসলমানের “দেশপ্রভৃ'রূপে 
বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। তাজ খাঁর পিতামহ ইখতিয়ার খা সপ্তদশ 

শতাব্দীর প্রথমভাগে হিজলীতে কতৃত্ব করিয়াছিলেন তাহা এই 
পুস্তকে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে । 

আমাদের মনে হয় এই ইখতিয়ার খা স্বতন্ত্র ব্যক্তি; ইনি 

হিজলীর ইখতিয়ার খা! নহেন। বঙ্গ বা বিহারের কোনও স্থানে 
ইনি কর্তৃত্ব করিতেন। তাজখার পিতামহের 
নামের সহিত ইহার নামের এঁক্য দেখিয়া কোনও 
বিদেশাগত ব্যক্তি বা বণিক তাজ. খা মস্নদ-ই- 

আলার নিকট এই লিপিখানি বিক্রয় করিয়াছিলেন বা উপচৌকন 
প্রদান করিয়াছিলেন । ইথ.তিয়ারের পিতার নামটি হয়ত “মন্স্থর 
খা'তে পরিণত করিতে গিয়া প্রকৃত নামটি অস্পষ্ট করিয়া ফেলা 
হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি 
মুসলমান আমলে ছুই এক স্থলে অন্য স্থান হইতে জাহাজে করিয়া 
ভিন্ন মস্জিদের শিলালিপি আনয়নদ্বারা কোন কোন মস্জিদে 
সংলগ্ন করার বিষয় তাহার লক্ষ্যে আসিয়াছে । আমরা এখনও এই 
প্রথা দেখিতে পাই। হিজলী হইতে খাজা! শিব্লীর মস্জিদের 
শিলালিপি লইয়৷ কাথির ভূতপূর্ব ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট পরলোকগত 
মৌলবী আবছুল কাদির সাহিব্ তাহার মেদিনীপুরস্থ বাসগৃহের নিকটে 

শিলালিপির 

ইখতিয়ার খা 

»* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৩১৯ পৃঃ 
“ল1৪ 00070005 836920090. 1:0100 608 90898 10 &009 200৮6) 6০ 659 

10096) ০01 6009 [00910705159 20 6008 90060, ০ 0%77%05 ৩ 27৫ 

76701 070 0785886 286360107 900864%/. 70, £77 207৮, 85, 2,255. 
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স্থাপিত মস্জিদে সংলগ্ন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। 
শিলালিপিগুলিতে কোর্আনের লিপি উদ্ধত থাকে বলিয়া মুসলমানেরা 
উহা৷ পবিত্র জ্ঞান করেন । যাহা হউক, ইখতিয়ার খাঁর শিলালিপি ষে 
অন্য স্থান হইতে আনীত তাহা এই প্রস্তরখগুটির বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
বর্তমানতা যথেষ্ট সমর্থন করে। তারপর এই শিলালিপিতে 

ইখ.তিয়ারের পিতাকে দেশের (প্রদেশ বা জিল! হইতেও পারে ) 

তৃতীয় অধিপতি বলা হইয়াছে । কিন্তু তাজ খা মস্নদৃ-ই-আলার 

পিতামহ ইখতিয়ার হিজলীর প্রথম নৃপতি, ইহার পিতার কোন রাজত্ব 
ছিল না। শিলালিপ্যোক্ত ইখতিয়ার ষে স্বতন্ত্র স্থানের অন্য কোনও 

ইথতিয়ার সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই শিলালিপিতে কয়েকটি 
ওড়িয়া অক্ষর ক্ষোদিত দেখা যায়, এই ওড়িয়৷ অক্ষরগুলি পরবর্তী 

সময়ে কেহ খামখেয়ালি করিয়া সংযোজিত করিয়। দিয়াছে বলিয়া 

অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের বিশ্বাস । ওড়িয়া অক্ষরগুলি যে ভাবে 

অনুপ্রবিষ্ট কর! হইয়াছে তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে 
না। এই লিপিটির অর্থ “দিতে বা হইতে সমর্থ, | 

এতদঞ্চলে হরিসাউ ও মস্নদ্-ই-আলার আখ্যান সুপরিচিত । 

ভিক্ষুক ফকিরগণ এখনও এই গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে । 

বিবরণটি এই £ _কুলাপাড়ায় * হরিসাউ নামক 

হরিসাউর কন্ঠার তৈলিকের বাস ছিল। সে একদিন হিজলী বাজারে 

টিনা তৈল বিক্রয়ে যাইবার মানস করে। তাহার 

লাবণ্যময়ী ষোড়শী কন্যা “রূপবতী” সঙ্গে যাইবার জন্য “বায়না” ধরায় 

হরিসাউ কন্যাসমভিব্যাহারে হিজলীর বাজারে দোকান লইয়া গেল। 

তাজ, খা মস্নদ্-ই-আল! হরিসাউর কন্যার সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়! 

* কুলাপাড়া কস্বা হিজলীর নিকটবাঁ নন্দিগ্রাম থানায় অবস্থিত একটি গ্রাম । 

এখানে এখনও তৈলিকের বৃহৎ পাড়া রহিয়াছে এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিনী আছে তাহা! 

স্থানীয় লোকে মস্নদৃ-ই-আলার অর্থসাহায্যে হরিসাউ কতৃক খাত হইয়াছিল বিয়! 

নির্দেশ করিয়া থাকে । 
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তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। হরিসাউ জাতি যাইবার 
ভয়ে ইহাতে অস্বীকৃত হইলে মস্নদূ-ই-আল! তাহাকে জাতিতে 
তুলিয়া লইবার ভার গ্রহণ করেন এবং কন্যাটিকে বিবাহ করেন। 
কন্যার বিবাহ দিয়া হরিসাউ পর্যাপ্ত টাক! পাইয়াছিল; সেই টাকা 
দ্বারা সে পুফরিণী খনন করে । স্বজাতীয়গণ জাতিচ্যুত করায় হরিসাউ 
মস্নদূ-ই-আলার শরণাপন্ন হইল । মস্নদূ-ই-আল! হরিসাউকে পঞ্চাশ 
ব্যঞ্জনযুক্ত ভাত রাঁধিতে বরাদ্দ করিয়া “বাঘ' * লইয়া কলাপাড়ায় 
উপস্থিত হইলেন। নিরুপায় তৈলিকদল প্রাণের ভয়ে হরিসাউর 
বাড়ীতে সাতদিনের পর্য,সিত অন্নব্যঞ্জন নিজ নিজ বাড়ীর কলাগাছের 
পাতা কাটিয়া আনিয়া তাহাতে আহার করিল। হুরিসাউর জাতি 
লইয়া আর তাহারা উচ্চবাচ্য করিল না। মস্নদ-ই-আলা “ব্যান্র' 
লইয়া হিজলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 

তাজখী মস্নদ্-ই-আলার সমাধিস্থান ও মস্জিদ এতদঞ্চলের 

হিন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়নিবিশেষে শ্রদ্ধার বস্ত জ্ঞান করিয়া শিরণি 

মানত করে ও পুজা দিয়া থাকে । মস্নদূ-ই-আলার 
মসনদই-আলার 
রর ঞ অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে নান1 কাহিনী প্রচলিত আছে । 

| ১৮৬৪ খুষ্টাব্দের প্রবল বন্যার জল ইহার ইঙ্গিতে 

* মস্নধ-ই-আলার পৈন্যসামস্তকেই 'মসন্দলীর গীতে”র কবি ব্যান, বলিষাছেন 
বলিয়া মনে হয়। ইহা! নিছক কবি-কল্পন! সন্দেহ নাই। চঞ্জ/কাব্য ও ধর্ম মঙ্গলে 
কালকেতু ও লাউসেনের সঙ্গে ক্র্যাঘ্রের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। ব্যাদ্রাদিশ্বাপদসন্থুল 
নিয়গঙ্গ-প্রদেশের অধিপতিকে ব্যাঘ্রের প্রঠ বা! দেবতা রূপে বর্ণনা করা পীরের গানের 
কবিদ্িগের মধ্যে প্রায়ই দেখা! যায়। গাঁজি কালুব পুঁথিতে আছে, 'গাজি কতকগুলি 
ব্যান্ত্র লইয়া ব্রাহ্ধণ নগবে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যান্র্দিগকে মেষ করিয়া লইয়! 
গুপ্তভাবে নগরে প্রবেশ করিলেন । এ ব্যান্ত্র মুন্দরবনের চতুষ্পদ ব্র্যাদ্র হইতে 
পারে ।'_ _যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড; ৩৯২ পৃঃ । 

এতদঞ্চলে 'দ্বিজ নিতযানদ্দের” এব ভনিতায়ুক্ত দক্ষিণরায় বা কানুবায়ের পুঁথি দুষ্ট 
হয়। উহাতে দক্ষিণরায় দেবতার সেনাপতি 'আট মুনিষে'র আঠার কাহুণ বাঘের 
কথা আছে (আঠার কাহণ বাঘ আট মুনিষ রাখ, শরণে সত্বরে যাবে সাজ হয়ে 
থাক); দক্ষিণরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে বাঘ-পালকে মেষরূপে সঙ্গে লইয়া 
'পয়োবিপুরের পুকুর আড়া”বাসী 'বেতাতপুরের ঘাটের পাটনি” হীরাধরকে ছলনার অভ 
গমন করিয়াছিলেন । 
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ইহার মস্জিদ্সংস্থ্ হইদারায় প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া 
কথিত হইয়া! থাকে ।ঞ্চ বড়খী গাজি, বনবিবি, গোরাগাজি, কালু- 
গাজি, দফর্গাজি, ৭" প্রভৃতির ম্যায় মস্নদ্-ই-আলাও কালে দেবত্ছে 
উন্নীত হইয়া পীররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং পুজা পাইয়া আসি- 
তেছেন ও “মুস্কিল আসান্' করিতেছেন দেখা যায়। লোকে দ্বীয় 
মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য মস্নদ্-ই-আলা পীরের উপর নির্ভর করে। 

দরিয়ার পাঁচ পীরের নামের সহিত মস্নদূ-ই-আলার নামও এতদঞ্চলের 
নৌযাত্রী মাঝিমোল্লাগণ সম্ত্রমের সহিত উচ্চারণ করে এবং নিবিক্ে 
নৌষাত্রার জন্য শিরণি দিয়া থাকে। স্থানীয় গুড়িয়াগণের নিকট 
শ্রত হুওয়! যায়, একসময় এই শিরণি প্রদানকারী নানা দেশীয় 
লোকজনে হিজলীর বাজার বা নিজকস্বা মুখরিত হইয়া থাকিত 
এবং এই শিরণির বিক্রয়লধ আয়ে স্থবিস্তৃত গুড়িয়া বংশ অতিশয় 
ত্বচ্ছলতার সহিত সংসার নির্বাহ করিত। 

অন্যত্রও মস্নদ্-ই-আলা পীরের আস্তানা প্রতিষিত দেখা যায় । 
লোকে হিজলীর মস্ন্দ-ই-আলাকে পীররূপে পুজিত হইতে দেখিয়া 

হিজলীর বাহিরে স্ স্ব অধিগম্যস্থানে মস্নদ্-ই-আলা পীরের আস্তানা 
মস্নদূই-আলার গড়িয়া তুলিয়াছে। হিজলীর নিকটস্থ খেজুরীর 

০৬৪ প্রাচীন হাটখোলায় মস্নদ-ই-আল! পীরের আস্তানা 
আছে; মেদিনীপুর জিলার পটাশপুর, নন্দীগ্রাম থানার ধান্যখোলা৷ ও 

* 10799 18 6 19690. 0010906 2]0 6159 0610101905219000. 61086 10 

69 6986 ০05010759০1 1.864) 190. ৪ 96০1:00 ছা৪59 9906 11019100 

10010086106 6109 000062ড 101 108199 9:00:00+ 6109 998 100170001001915 

181190 6০ 1058%99 609 90081] 6900: 856901990 6০ 6109 10009009, 

1150701)06 2). 928697, ?), 1838. 

+ দফর্ গাঁজি বোধ হয় জফন্ গাজিরই অপভ্রংশ | সপ্তগ্রামবিজয়ী গঙ্গাভজ্ত 

'জফর্ খার সমাধিগাত্রে (স্বত্যু ১৩১৩ ঘৃঃ) ছিন্রমধ্যে এক লৌহ্-কুঠার সংলগ্ন আছে । 
তাহা যতই নাড়াচাড়া করা যাক না কেন নড়িতে থাকে, কখনও স্থানভ্র্ট হয় না। 
এক্ন্ত লোকে বলে 'দফর! গাজির কুড়ুল নড়ে চড়ে না'। পিক মাত্রেই তাহা ন! 
নাড়িয়! ছাড়িয়! যায় না । প্রবাদ এইরূপ, দফরর৫থাই দফর! গাজি।” 

নুগলী বা! দক্ষিণরাঢ+, আ্ীঅধ্থিকাচরণ গুপ্ত ১৭৩ পৃঃ । 
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গোকুলনগর গ্রাম ছইটিতে, কাধি শহরের সঙ্গিকটে একটি পল্লীতে এবং 

মস্নদৃ-ই-আলার পূর্ব পুরুষের আদি বাসস্থান চস্তীভেটার “মোকামগড়া' 
নামক অংশে এবং আরও কয়েকটি স্থানে এইরূপ আস্তানা দৃষ্ট হয় । 
২৪ পরগণ! জিলার গঙ্গাসাগরের নিকটেও “মসমন্দলী সাহেবের আস্তানা 

আছে । তিনি এতদঞ্চলের অন্যতম ক্ষমতাশালী পীর বলিয়া গণ্য। তাহার 

সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীটি এই,_একদা তিনি কোন এক নাপিতের 
নিকট ক্ষৌর হইবার সময় সহসা অদৃশ্ঠ হন এবং কিয়ৎকাল পরে ঘর্মাক্ত 
কলেবরে পুনরায় দর্শন প্রদান করেন। নাপিতকর্তৃক জিজ্ঞাসিত 
হইয়া তিনি বলেন যে একটি জাহাজ চড়ায় লাগিয়া আটকাইয়া 

গিয়াছিল ; নাবিকেরা তাহার পুজা মানত করায় তিনি জাহাজটি উদ্ধার 
করিয়া আসিলেন; নাপিত এই কথায় অবিশ্বাসের ভাব প্রদর্শন করায় 

অবিশ্বাসের শাস্তিস্বরূপ সে তব্দণ্ডে সপরিবারে মৃত্যুযুখে পতিত হইল ।% 
তাজরখা! মস্নদ্-ই-আলা৷ বিশেষ প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী জমিদার 

ছিলেন। পাদ্রী ম্যান্রিক তাহাকে বঙ্গের তদানীন্তন তুরধর্ষ দ্বাদশ 
মস্নদ-ই-আলাব ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বলিয়া উক্তি করিয়া- 

প্রতাপশালিত্ব ছেন।"* এককালে বারভূঞার প্রতাপে বঙ্গের 
মস্ন্দ্ প্রকম্পিত হইত। ভূঞাদিগের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সম্বন্ধে 
ম্যান্রিক লিখিয়াছেন,__তাহারা সকলে এক্ষণে মুঘল সম্রাটের অধীন; 

পরস্পরের মধ্যে নিরস্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না থাকিলে তাহাদিগের 
স্বাধীনতা অক্ষুণ থাকিত। মুঘল বাদৃশাহ তাহাদিগকে এই 

সকল প্রদেশে প্রতিনিধিত্বরূপ নবাব নিযুক্ত করিতেন। এই সকল 
নবাব তাহাদিগকে ন্ব স্ব শাসনসৌকর্ধার্থ আবশ্যকীয় স্থলে শাসনকর্তা 
বা শিকদার (5109195159 ) নিযুক্ত করিতেন। লোকের উপর 

*:24:701001508 1998, 008. 0 14. 

+ বাঙ্গালা (নুবর্ণগ্রাম ), হিজলী, উড়িস্কা (কক ?), যশোর, চ্যাপ্ডিক্যান 

( হুন্দরবন ), মেদিনীপুর, কত্রাভু ( খিজিরপুর ), বাকৃলা, সলিমাবাদ, তুলুয়!, ঢাকা 
ও রাজমহল ম্যান্রিকের মতে 'বারোভূঞ্া” বা 'ঘবাদশ তৌমিক এর রাজ্য | 

718011009, [10808 62909. £, 2, 62, (00, 1.) 
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যথেচ্ছাচার বজায় রাখিবার জন্য তাহারা খাজনা বৃদ্ধি করিতেন, এবং 
তাহাদিগের শাসনকাল বাদ্শাহের ইচ্ছায় অপ্রত্যাশিতরূপে যে কোনও 
সময়ে সমাপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় পাঁচ ছয় মাসের অগ্রিম 
খাজনা আদায় করিতেন । যে সমস্ত দরিদ্রব্যক্তি খাজনা প্রদানে 

অসমর্থ হইত, তাহাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষকে ইহার! প্রকাশ্য 
নীলামে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিতেন ।& প্রত্যুতপক্ষে ভৌমিকগণ 
দেশের সর্বেসর্বা ছিলেন । ম্যান্রিক বিত হিজলীর মস্নদ্-ই-আলার 

বৃত্তাস্তে জানা যায়, তাহার তিনশত অশ্বারোহী সৈম্য ছিল । পোতু গীজ- 
দিগের সহিত তিনি স্বতন্ত্র সন্ধিশ্তত্রে আবদ্ধ ছিলেন । জায়গীরদার 

বা নামমাত্র করদ রাজার মত তাহার ক্ষমত! ছিল বলিয়! প্রতীয়মান 
হয়। তাহার দরবারসভার বিবরণ হিজলী রাজধানীর সমৃদ্ধি-সমারোহের 

বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। 
বিস্তৃত হিজলীরাজ্য শিল্পকৃষিসস্তারে পরিপূর্ণ ছিল । এখনও 

হিজলী অঞ্চলের লোকে সমুদ্রতীরে বানুকাগর্ভে নানারূপ কারুকার্য 
খচিত স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইযা থাকে। ভগ্ন 

হিজলীর ্দ সুগঠিত মৃৎপাত্র ও বিচিত্রগঠন ইটকাদি ্ৃততিক! 
খননে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিজলীর কৃষি- 

শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নানা দেশের বাণিজ্যপোত 
হিজলীর উপকূলে সুশোভিত থাকিত ৷ ১৫৮৬ খৃষ্টান সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ 
ভ্রমণকারী র্যাল্ফ.ফীচ, লিখিয়াছেন-__“হিজলীতে প্রচুর চাউল, কার্পাস 

ও রেশমি বস্ত্রের ন্যায় তৃণজাত বস্ত্রবিশেষ প্রস্তুত হইত । এই বস্ত্র 

হিজলীবাসীরা ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। হিজলী 

বন্দরে ভারতবর্ষ, নাগাপট্রম্, মুমাত্রা, মালারা ও অন্যান্য স্থান হইতে 

বহু অর্ণবপোত যাতায়াত করিয়া প্রচুর চাউল, কার্পাস ও পশমি বস্ত্র, 
চিনি, লঙ্কা, নবনীত ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাইত ।' ৭ ১৬২৯ খুষ্টাঝের 

+ 118101009, 0060. সা. 
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ম্যান্রিকের ভ্রমণ-বৃত্বাস্তে জানা যায়- হিজলীতে বাণিজ্যব্যপদেশে 
এত বহুসংখ্যক বৈদেশিক বধিকের সমাবেশ হইত ষে তাহাদিগের 

আবশ্যকতা সংকুলানের জন্য হিজলী শহরে এবং বান্জাতে ছুইটি' গীর্জা 
নিমিত হইয়াছিল। এই সমস্ত বণিক হিজলীতে, চিনি, মোম, এবং 

গিজ্বাম্ (0281281897% ) নামক তৃণ ও রেশম দিয়া প্রস্তত গ্রীষ্মকালীন 
ব্যবহার্য সুক্ম ও সুন্দর বন্তর ক্রয়ের জন্য আগমন করিতেন। &% ওলন্দাজ 

ভ্রমনকারী ভ্যালেন্টিন ( ৬৪155 ) ১৬৬০ খৃষ্টাব্ধে লিখিয়াছেন__ 

হিজলী পূর্বে ওলন্দাজদিগের সমৃদ্ধ উপনিবেশ ছিল। এইস্থানে পূর্বে 
পোতুশীজদিগেরও বাসস্থান এবং গীর্জা ছিল। প্রধানতঃ চাউল ও 
অন্যান্য দ্রব্য এইস্থানে বিক্রীত হইত। তমলুক ও বান্জাতে 

পোতুগিজদিগের গীর্জ৷ ও দক্ষিণাঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এইস্থানে 
প্রচুর মোমের ব্যবসায় ছিল। ৭ সমসাময়িক ভ্রমণকারিদিগের এই 
সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হিজলীর প্রাচীন শিল্প ও বাণিজ্য-সম্পদের 

বিশালতা উপলদ্ধি হয়। হিজলীর সেই তৃণনিমিত রেশমিবস্ত্রোপম 
পরিধেয় এখন ত্বপ্পে পর্যবসিত হইয়াছে । কোন তৃণ বা উদ্ভিদের 

* “ডা16) 60081: 0910 006 10:08 17095820 109£80 6০ 91018:89, 

[াভি০ 01700101798 9:89 100116 17 6199 10170600100 01 470£911) (101]1), 

2, 0109 10 6009 1 01৮ 01 61786 109009, 6109 06109 17) 6109 7139,10091 

০0]. ড111856 ০0% 1380189) 6০ 109 8019 60০ 90109 দা16) 6109 6198 

10010010978 01 12067:013871689 10 £961097 61097:8 60 00 9068, দা9% 

800. 31060%10 (02%6700%65 ) 19101) 88 ] 07659 9810, 89 & [01170 01 
0106) 10909 ০01 £78%98 ( /61%০ ) 80. 9110, & 91০ 0106 820 00০01108 

693%6079 6০ আ9৪৮ 001:1106 8199 7706 5010010097:, 1881070009, 0721), 177. 

14171176911 8৪ 10210069115 0708 ০01 6109 010161 868610708॥ 900 &1)9 

১০0৮6065898 8180 17890 10976 61061 00979788100. 9 0109701. 1109 

৪00. 00106] 87:610199 918 01019 9010. 17679, 8৪ 8180 ৪6 4171009, 

[01005 800. 73801910) 1006 9 89169178708 81080002090 81] 610999 

18098. 11180010011 8100. 73810219829 6০ 1119899 ছা1)99 6129 

00:6580989 1099 60017 ৪096)09710 6:809, 01093:9 18 20001) 0981806 

17 ৪ 0০:০৪, 51570651015 2৫57057 0. 169. 
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তস্ভ ইইতে রেশমের হ্যায় সুহ্থুক্ম ও ুচিন্বণ শ্ৃত্র উৎপাদিত হইয়া 
সুন্দর বস্ত্র নিমিত হইতে পারে এক্ষণে ইহা কল্পনারও অতীত । 

কোম্পানীর আমলে হিজলীর লবণ দেশবিখ্যাত ছিল। ১৭৮৬ 

খৃষ্টাব্দে গ্রাযাণ্ট, সাহেবের বিবরণীতে জানা যায় হিজলীতে বৎসরে 

৮০ 'লক্ষ মণ লবণ প্রস্তত হইত; তৎকালীন 

চিনির বৃটিশাধীন সমগ্র দেশের ব্যবহার্য লবণের এক 

তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র হিজলী হইতে সরবরাহ হইত।ক্ এ সমস্ত 

বিষয় গ্রস্থান্তরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে । মুসলমান 
আমলেও হিজলীতে লবণ প্রস্তুত হইত। এঁতিহাসিক উইল্সন্ সাহেব 
ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর মাদ্রাজ কুঠীর গভর্ণর ট্রিন্শ্যাম মাষ্টারের 
১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের দৈনন্দিনলিপি ৭" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন £--“সাবধানে 

মগ্ন বালুকণ্চির অতিক্রমপূর্বক হুগলী নদীতে প্রবেশ করিয়া মাষ্টার 
সাগরদ্বীপ হইতে দূরে জাহাজ নোষ্গর করিলেন। তখন প্রাতঃকাল ; 
ধাবরেরা নৌকা লইয়! মাছ বিক্রয় করিতে আসিল । মাছ টাটকা ও 
স্বলভ। চারিটি পয়সায় এত মাছ দিল যে তাহা দশ জনের খোরাকের 

পক্ষে প্রচুর । নদীর পশ্চিম পার্থে হিজলী দ্বীপ; এই স্থানে 

* “306 961]| [0016 ৪108)19, 89 10100006101) 01 2202:9 6)1)90 0229 

60119. 01 609 109999981ড 009705165০0 9816 10080018906090 800. 

00770910090 907)09,1157 সা182217) 606 ছা1)019 7321618)0 0:01008101000 

08090090 00 707৮ ড/1111810, 010106975 4726%) £861)07, 701, ৫5, 

0. 964. 5109 8190 177). 902864687, 701 27 2. 16) 66০, 

11676, 990৮. 9. 11015 100 010108 সা০ 09009 18175 05 6129 

41909], 9100819, 929. ড্র 009 [00601 100599 8120. 98009 60 810. 8130101 

৪6 60911000906) 01 609 219৮ 609 219 01 0098, 8700. 19008176 8৪ 

100501) 981) ০00৮ 01 ৪ 10096 107 108,169 70099 89 /0010. 99:৮9 1০000 

৪0029 10090, 776 10207695907 19876178707 24254675704. 2, 2,992. 

হিন্বলীতে সামুদ্রিক মস্ত বহুদিন অবধি এইরূপ সুলভে বিক্র হইত। ১৮৪৩ 
বষ্ঠান্দে এতদঞ্চলে যে সেটেল্মেন্ট হইয়াছিল তাহার 'রোয়দাদ” বিবরদীতে ভারপ্রাপ্ত 
ডেপুটী কালেক্টর লিখিতেছেন,--যে সকল বড় বড় ভেক্টি ও শালিয়া মত্ত পড়ে 
তাহ! কলিকাত! ব! অন্তস্থান হইতে নৌক1 যোগে যে সকল মহাজন লোক আইসে 
তাহাদ্বিগের নিকট কুড়ি হিসাবে অর্থাৎ গড় ফি কুড়ি ৪৬ ও ৪1 ও ৫ টাক! হিসাবে 
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বাদশাহী লবণের কারখানা রক্ষার্থ মুঘলদিগের নিষ্মিত একটি ছোট 
দুর্গ ছিল? । &* স্তীন্শ্যাম মাষ্টারের রোজনাম্চায় ঠিক হিজলীর লবণ 
কারখানার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে তিনি 
হিজলীর লবণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন বলিয়া স্পষ্টই অনুমান হয়। 

মাষ্টারের ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বরের রোজনামৃচায় দৃষ্ট হয়, তিনি 
হুগলীনদীর পূর্বভাগে প্রচুর মোমের উৎপত্তি স্থান দেখিয়াছিলেন । 
কারণ সুন্দরবনের মধুচক্র হইতে মোম উৎপন্ন হইত । স্থানে তাহাদের 
জাহাজের উপর মধুমক্ষিকার ঝাঁক উড়িয়াছিল। তীহারা নদী পথে 
বহুসংখ্যক লবণ প্রস্ততের থাদ বা খালাড়ি' অতিক্রম করিয়াছিলেন । 

মোম ও লবণ উভয়বিধ দ্রব্যই মুঘল সম্রাটের একচেটিয়া পণ্যছিল ।.৭* 

ও চিংড়ি মস্ত কি, টাকায় দশসেরা মাণের ১৬1১৮1২০ কখন ও বা ৩০ মাঁণ হিসাবে 
এবং তেলতা-পুড়ি আদি মস্ত ওজনে মনকর! ১০ ও ২২ ও ২1০ হিসাবে বিক্রয় করে। 

কিঞ্দিধিক পঞ্চাশ বংসর পরে বর্তমান সময়ে এদলে মস্ত ছুর্লত হইয়াছে 

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ' এইরূপ বড় ভেক্টি ও শালিয়া মাছ এক একটি ৪৭ 
৫২ টাকার কমে পাওয়া যায় না। 

0. 08, 11990550709 4775265 ০ 76227707557 £59976%, 

7০1 £, 0 6%. হিজলীর ছুর্গ লবণের কারখানা রক্ষার্থ_ইহা উইলসন্ সাহেবের 
অন্মান মাত্র | মাষ্টারের রোজ নাম্চার কেবলমাজ্ম হিজলীর একটি ছুর্গের উল্লেখ 
আছে | 01. 1686 70909101799: 91. ০ 981190. 705 7:90867:99 (60010121) 
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এই সমস্ত “খালাড়ি' যে হিজলীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জোয়ারের 
জলে প্লাবমান ভূমিতে অর্থাৎ উপকূল ভাগেই লবণ প্রস্তুত হইত । 
হিজলী সুন্দরবন প্রভৃতি “ভাটা, প্রদেশই লবণ প্রস্ততের উপযোগী ছিল । 

হিজলীর ভৌগোলিক অবস্থান বহিঃশক্রর আক্রমণের পক্ষে অত্যন্ত 

অন্নকুল ছিল বলিয়া এই স্থানে সুরক্ষিত হর্গ 
নায় না জারা পারনি বারি 
আমর1 হিজলী ও খেজুরী ছুই স্থানে ছুইটি ছুর্গের পরিচয় প্রাপ্ত হই। 
ইহাদের মধ্যে খেজুরীর ভুর্গ মৃন্নিমিত ছিল। ১৬৮৩ খুষ্টাব্ধের ১১ই 
মার্চ তারিখে ইংরাজদিগের বজদেশীয় কুঠীসমূহের প্রথম অধ্যক্ষ 
উইমিয়াম হেজেস্ জাহাজ হইতে নৌকাযোগে খেজুরীর কূলে অবতরণ 
করিয়া এই ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন স্বপ্ময় ছুর্গ সন্দর্শন করিয়াছিলেন | উহাতে 

ছুইটি ছোট কামান ছিল।*% ওলন্দাজ ভ্রমণকারী স্কাউটেন্ 
(:5০1১0005% ) ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার মোহানাবর্তা অরণ্যের মধ্যে 
একটি মৃত্তিকানিমিত ছুর্গ দেখিয়াছিলেন, উহাতে কতকগুলি ছূর্দশাপন্ন 
কৃষ্ণাঙ্গ ছিল। ভ্যাণ্ডেন্ক্রকের মানচিত্রে ( ১৬৬০ খুঃ ) হিজলীর নিকট 

একটি' মুঘল ছুর্গ (1$০০:9০ [77৬1০০1191১ 7০৮) চিহ্নিত আছে ৭" 

সম্ভবতঃ তাহা হেজেস্ উল্লিখিত খেজুরীর দুর্গ । হিজলীতে প্রাপ্ত 
ফার্সী হস্তলিপিতে জানা যায় _ইখ.তিয়ার খা! হিজলীতে ছৃর্গ নির্মাণ 
করেন। এই ছূর্গ তাজরখঁ। মস্নদ্-ই-আলার সময়ে বর্তমান থাকিলেও 

জ 7908698, 17607%, 708, £. 2). 6?.__বত মান থানাবেড়িয়া বা থানাবাড়িষা 

গ্রামের অপরাংশ ( দক্ষিণ থানাবাড়িয়া ) এক্ষণে সমুদ্রগত । আমাদের অনুমান হয় 
এই দক্ষিণ থানাবেড়িয়াতে ছুর্গের অবস্থান ছিল। হছর্গ ও প্রহরী সৈন্ভাদি থাকিবার জন্ত 
এইস্থানের নাম থানাবেড়িয়] (থানা বাচী অথব! থানা €বেড়' বা বেষ্টন ) হওয়া 
সম্ভব । ইংরাজ রাজত্বে এস্থানে থান! ছিল না! । সম্ভবতঃ এইস্থানে ফৌজ দারের ছূর্গ 
থাকায় ইহার নাম থানাবেড়িয়! হয়। 

1 01052910856 00. 00: আআ ৪ 0015 39 0009 11619 918 10:% 
স্ব)928 90109 17981:098 7979 95186117£ :960190] 900081)+, 

99150069018 708276 2 27229 07597£0168, 770%. £6, 2, 149. 

(01970001918 65759156102), 
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সম্ভবতঃ তদীয় পুত্র বাহাছুরের রাজত্ব সময়ে উহ] পুননিমিত হয় 
১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে স্ীন্শ্যাম মাষ্টার লিখিয়াছেন হিজলীর দুর্গ ক্যাপটেন 
ডাডসন নামক ইংরাজ কতৃক নিম্িত। ইনি বালেশ্বরের নিকট 
জাহাজ দুর্ঘটনায় রক্ষা পাইয়া মুসলমানদিগের অধীনে কার্য করিতে 
নিযুক্ত হন। বাহাছুরের রাজত্বাবসানের পূর্বে ১৬৫৯ খুষ্টাব্দের মার্চ 
মাসে এই ডাড.সন্ বা ডষ্টন্ হিজলীতে ছিলেন । &% সম্ভবতঃ এই সময়ে 
বা তৎপুর্বে তৎকর্তৃক হিজলী ছূর্গ নির্মিত হইয়া থাকিবে । ইউরোপীয় 
আদর্শে ও তত্বাবধানে প্রস্তত হিজলীর হুর্গ যে বিশেষ সুদৃঢ় ছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। এঁতিহাসিক উইলসন্ ও হাণ্টার হিজলীতে 

১৬৮৭ খৃষ্টান্বে জবচার্ণকের সহিত বাদশাহী সৈন্যের যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে 

*. 1)£27893 07 19761185700 1103497, 77০01, ££, %. 1606. 

স্তার রিচার্ড. টেম্পল্ মাষ্টারেব বোজ নাম্চায় এইস্থানের পার্ষচীকাকার লিখিযাঁছেন 

--ভাভসন্ সম্ভবতঃ ডর্পন্ বা ডষ্টন (1091900, 0: 10018602 ) হইবে । ইনি 

১৬৪৯ খ্ষ্টাব্দে ক্লীস' ও 'আলেগা মার্চেন্ট” নামক ছুই জাহাজ সমভিব্যহাঁবে 

“লয়াল্চি” (1,০581৮5 ) নামক জাহাব্ধের কত হইয়া আসেন | ১৬৫০ খ্ব্টাব্দের 
জাহুয়ারী যাসে ডরসন গোধাতে ছিলেন! তাহার কর্মচারিগণের সহিত তাহার 
বিবাদ হইয়াছিল ।-...."এই সালের এপ্রিল মাসে তিনি কৃত্রিম মুদ্রা চালাইবার জন্ত 
(08108 ০006 01 15158 0820088) কার্ওয়ারের (08: ) নিকটে কারারুদ্ধ 
এবং অতি নির্দয় বাবহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল । 
তারপর ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বালেশ্বরস্থ এজেন্ট ওযান্ডিশ্রেভের (দ751998:859) 
সহিত তাহাকে স্থলপথে বঙ্গদেশ হইতে বীরেম্বরম্ ( ড9:9819£820 ) যাইতে দেখ! 
যায়। তংপরে তিনি নিশ্চয় বঙ্গদেশে ফিরিয়| আসিয়াছিলেন ; কারণ ফোর্ট সেন্ট, 
জর্জের কাউন্সিল কতৃক বালেশ্বর ঠিকানায় প্রেরিত ১৬৫৮ খ্ষ্টাদের ৭ই সেপ্টেম্বর 
তারিখয়ুক্ত একখানি পত্র এইবূপ-_কোম্পানী তত্রত্য সমন্ত ইংরাজ কর্মচারীকে সে 
সময় দেশে প্রত্যাগমন করিতে দিবেন না। কিন্তু তত্রত্য কাপ্টেন ডর্সন ও অভ্ানত 
ব্যক্তি হইতে আপনর] কিন্ধপে রক্ষা পাইবেন জানি নাঁ। এই সমস্ত 'ভবদুরে' 
(8:5819:9) ইতঃপুর্বে কোম্পানীর কার্ধে বড়ই হায়রান করিয়াছে । ইহাদিগকে 
বাদ দিলে বড়ই উগ্তম কার্ধ হইবে । ১৬৫৯ খ্রষ্টাবের মার্চ মাসে ডর্সন হিজবলীতে 
ছিলেন এবং জুন মাসে তাহার বালেম্বর আগমনের প্রত্যহই আশা ছিল। ইহার পর 
কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যান্ম না। 999 0. 0. ০৪, 2191, 914৭, 

2168, 9988, 969, 9798, 9779. কোম্পানীর সহিত বিবাদস্থত্রেই 
উর্সন মুসলমানদিগের কর্মচারিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা! স্পষ্$ই বোধ হয়। 

নিই হি-ম-ই-আ 



রসুলপুর নদীর সন্নিহিত হিজলী দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । ঞসে 
সময়ে দুর্গের ভগ্নাবস্থা। | 

হিজলীতে মস্নদ্-ই-আলার প্রতিষ্ঠিত মস্জিদ্ সুকুমার স্থাপত্যের 
মস্নদই-আলার নিদর্শন না হইলেও শতাব্দীর পর শতাব্দী এখনও 
মস্জিদ তাহার স্বরূপ অটুট রহিয়াছে । ইহার সুউচ্চ মিনার- 
গুলি বঙ্গোপপাগরের সুদূর বক্ষ হইতে নাবিকগণের দৃষ্টিপথবর্তাঁ হইয়া 
হিজলী বন্দর ও জলপথে বঙগদেশপ্রবেশের সিংহদ্বার ভাগীরঘীর 
মোহানার অবস্থান নির্দেশ করিত । ণ' মস্জিদ্টি উত্তর দক্ষিণে লম্বা, 

দৈর্ঘ প্রায় ৫০ ফুট ও প্রস্থ ২৫ ফুট; সম্মুখদ্বার পূর্বাভিমুখী। তিনটি 

স্থগোল প্রকাণ্ড মিনার বা গুমুজ দ্বারা ছাদটি' নিসিত। সম্মুখে তিনটি 
দরজা ; মধ্যস্থলের দরজার খিলানের একটু উপরে দেওয়ালের গাত্রে 

+.:1]10)9 50 081190. 1076 86 171]111 আড9 8 90061] 1)0099 ৪0:০0010090 

105 9 61010 আ1)] আ161 ৮৯০ ০০ 60:69 81060. [0011765. 16 86০০৫. 17) 

6109 700198% ০01 8 6০059 ০1 62969॥ 800 789 17910010090 11) 81] ৪1099 

05 5 61101 6০012 01 20000 00898. 

_ ভা 11800812070 47570619, 701. £, 29. 206, 

“না061792৮ 9070 60 6109 ৪০0618,) &1100096 90109196915 905950. 0 

6109 ৪69৮ 01 6109 71591, 119 0109 2011090 118 ০0 6108 010 1020. 

1086, 701. ৫. 2. 108, 

"71018 10010680100 100110790 991290 & 11619 ন0:%, 5 20919 

৪10811 307:0010090 0০5 9 61017) ৪1] 1007 1098115 80020062£90 105 6109 

11591, 1006 আ16]) 60910 5101008 20 (70706, 920 01999 81] 0000. 

--0101069057258607% 07 81529717055, ০], 21 0. 258. 

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদিগেব ভে ফোর্ট উইলিয়ামস্থ সিলেক্ট, কমিটি হিজলীর 
মসজিদে কালে! রং দিতে এবং তত্রত্য বৃহৎ বৃক্ষটি ছেদন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। 
(1796 6009 08208, 8৮ 1069119 ৪110019. 17১9 ড7%81190 1018010, 6109 8798 

699 ৪৮ 6109 001806 906 0010, 8100. 6109 100099 19100590,--1/017£, 

(769)।1 এই বৃক্ষটি জর্জ হিরোণের ভাগীরর্ীর নৌপথের মানচিত্রে (১৬৮২-৮৪) 
[169881] ০0: 0381:8100118 6:99 এবং টমাস বৌরীর মানচিত্রে (১৬৮৭) 

138797১0118 6:89" বলিয়! চিহ্নিত আছে। “বাবলা” কি বৈদেশিক উচ্চারণে 
এন্সপ লিখিত হইয়াছে? যাহ হউক, ১৭৫৮ খ্ৃষ্ঠাব্দে যে এই বৃক্ষট কতিত হইয়াছিল 
সে বিষয়ে সঙ্দেহ নাই। কারণ ১৭৭৯-_-৮০ খুষ্ঠীব্ের রেলেলের ভাগগীরথীর 
নৌপথের মানচিত্রে (31999 ১05) এই বৃক্ষটির নির্দেশ নাই। 

হি-ম-ই-আ' ১৪৫ 



প্রস্তরলিপি রহিয়াছে। মস্জিদ্ একটি অবিভক্ত সম্পূর্ণ হল (1১911 ), 

অভ্যন্তরে উপাসনাবেদিক৷ রহিয়াছে । এই নিম্ন ভূমিতে লোণ! খরার 
দৌরাজ্ম্যে সমুদ্র হইতে সুদূরবর্তী স্থানেরও ইষ্টকালয় অচিরে জীর্ণ হইয়া 
পড়ে; কিন্ত এই মস্জিদ্ প্রায় তিন শতাব্দীকাল সমুদ্রের বেলাভূমির 
সন্নিকটে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছে । ইহার একখানি ইকেও লোণা 
ধরিতে দৃষ্ট হয় নাই। মস্জিদ সেবকগণের অযত্বে মস্জিদাদি 
সমুদ্রবেলার উড্ডীয়মান বালুকারাশিতে আংশিক সমাহিত ও 

শ্রীসৌষ্ঠবহীন হইয়! পড়িয়াছে বটে, কিন্ত লবণ সমুদ্রের তীরে ফাড়াইয়া 
ইহা এখনও “লোণ! ধরা” ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে ; অথচ 
এই মস্জিদে ব্যবহৃত ইষ্টক পোড়াইবার জন্য সেই সুদূর কালে পাথুরিয়া 
কয়ল! ব্যবহৃত হয় নাই। আমাদের প্রাচীন স্থপতিবিজ্ঞান কত উন্নত 
ছিল, ইহা তাহার একটি পরিচয় । 

তাজখা! অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যদিও তাহার 

প্রথম জীবনে ইন্দ্রিয়বিলাসের ছুই একটি প্রমাণ 
পাওয়া যায়, পরিণত বয়সে তাহা সম্পুর্ণ তিরোহিত 

হইয়াছিল। সদনুষ্ঠটানে তাহার দানের পরিসীমা 
ছিল না। তিনি হিন্দুমুসলমান ভেদচক্ষে দেখিতেন না। তাহার 
রাজ্যের উচ্চ পদগুলিতে হিন্দ্রুই সমাসীন ছিলেন । ধর্মান্ধতাবশতঃ 

কখনও তিনি হিন্দুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নাই। এখনও 

হিন্দু মুসলমান সকলেই তুল্য সন্ত্রমের সহিত তাহার আস্তানায় শিরনি 
দিয় থাকে । গুণবানের প্রতি তাহার অন্থরাগের অভাব ছিল না। 

তিনি হিন্দ্রুর দেবসেবায় জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। 

বৈদেশিকগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সঘ্যবহার প্রদর্শন করিতেন। 

শেষ বয়সে তিনি বিপুল রাজ্য ও ভোগলালস৷ জলাঞ্জলি দিয়া 

সন্ধাস ও বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ইহা! তাহার হাদয়ের 
উন্নতভাবের পরিচায়ক | তাহার বংশীয় সকলের নাম বিস্বাতি- 

সাগরে ডুবিয়াছে, কিন্ত তাঁহার নাম ও কীতি চিরোজ্জল হুইয়া 
রহিয়াছে । 

১৪৬ ছি-ম-ই-আ 

মস্নদই-আলাব 
মহচ্চরিত্র 



দশম অধ্যায় 

মস্নদ্-ই-আলা বংশের পর হিজলীর পরিণাম 
হিজলীর গৌরবনূর্য অন্তমিত হইয়াছে, ইহার সে শ্রীসম্পদদ আর 

নাই। যে হিজলীর সাগরকূলে এক।দন নান! দিগ.দেশের সুসজ্জিত 
পোতশ্রেণী কত দেশবিদেশের উপভোগ্য-সম্ভার আহরণ করিয়া 

হিজলীপতির সম্প্্-ভাগার পূর্ণ করিত; যাহার দরবার ভবনে কত 
বিভিন্ন দেশের আগন্তক নবাবের তুষ্টিসাধনজন্য 
দুর্ঘভ উপটৌকন রাজি লইয়া সমবেত হইত; যে 

হিজলীর নান! দ্রব্জাতে সুসঙ্জিত নয়নরঞ্ক বিপণিমালা বণিক ও 

ক্রেতাবিক্রেতার জনতায় নিয়ত সঞ্জীবিত থাকিত; যাহার সৈন্যের 
হুম্কারে আততায়িবৃন্দ সন্ত্রস্ত থাকিত, সে হিজলী আজ শোভাশ্রীবর্জিত 

হিংশ্রজন্তপূর্ণ অরণ্য ও কৃষকপল্লীতে পরিণত! ইহার ভগ্ন ইষ্টকখণ্ 
অতীতের কোন্ স্থখোৎসবের স্মৃতি লইয়া বাসরক্বপ্নবিহ্বলা বিধবার 
যায় জর্জর শোকে ধুলায় বিলুষ্টিত হইতেছে কে জানে! রাশি রাশি 
বাদাম, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এই নবাবী লীলাক্ষেত্রের শ্বশানে 

প্রহরীর হ্যায় দণ্ডায়মান! মসূনদ্-ই-আলার রাজধানীর এই শোকাবহ 

পরিণতি, হিজলীর জীবন-নাট্যের এই অভাবনীয় পটপরিবর্তনের 

একটুকু বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ে আলোচনা! করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
মনে করি। 

বাহাছরের রাজত্ববসানের পর হিজলীর উপকূল পোত্গীজ ও মগ- 
দশ্যুগণের অত্যাচারে জনশূন্য হয়। আরাকানের রাজার মনস্তষ্টি 

জন্য পোতু'ীজেরা সুন্দরবন ও এতদঅঞ্চলের 
অধিবামিগণকে দলে দলে বলপূর্বক ধরিয়৷ 

লইয়া গিয়া তদ্দেশে বসবাস করিতে বাধ্য করিত। তাহার ও 
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তদ্বংশধরগণের রাজত্বকালমধ্যে পৌর গীজের। হিজলীর কোন ক্ষতি 
করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের রাজত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গেই 
অত্যল্লকালমধ্যে মগ ও পোতুগীজ উপড্রবে হিজলী জনমানব-শৃন্য 
শ্মশানে পরিণত হয়। ইহারা মন্ুষ্বের প্রতি কিরূপ পশ্তর মত 
নির্ধয় ব্যবহার করিত তাহা সমসাময়িক মুসলমান লেখক শিহাব, 
উদ্দীন তালিশের বৃত্তাত্তে জান! যায়। ইহারা বন্দীদিগের হাতের 

পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়! বাধিত এবং 

তাহাদিগকে উপধূপরি চাপাইয়া স্তপাকারে জাহাজের পাটাতনের 
নিয়ে ফেলিয়া রাখিত। পাখীকে যেমন ভাবে আহার দেওয়া হয়, 

সেইরূপ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদিগের আহারের 
জন্য চাউল ছড়াইয়৷ দিত। এইরূপ অমান্নুষিক নির্যাতনে যাহারা 
বাঁচিয়া থাকিত, তাহাদিগকে শারীরিক সামর্থান্ুযায়ী কৃষি বা অন্যান্য 
কার্ষে নিযুক্ত করিত। এইরূপে বহু সম্ত্রান্ত ভদ্রলোক ইহাদিগের 
দাসত্ব করিতে বাধ্য হইত; সদ্বংশীয় মহিলাগণ ইহাদিগের দাসী ও 

উপপত্বীরূপে গৃহীতা হইতেন।*% এখনও মগদন্থ্যকতৃকি এদেশীয় 
স্ত্রীলোক হরণের প্রবাদ এতদঞ্চলে বর্তমান । ইহাদিগের ভয়ে বহু 
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হিজলীব।সী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, অন্যত্র পলায়ন করিয়াছিল। 
সমুদয় দেশ জনশূন্য হইয়! পড়িয়াছিল 1% এই সমস্ত দূর্ধর্ষ দশ্যুকে 
বাদশাহী “নওয়ারা'র সৈন্তেরাও ভয় করিত । শিহাব উদ্দীন তালিশ. 
লিখিয়াছেন, দহ্থযদিগের চারিখানি মাত্র তরণী দৃষ্টিপথে পতিত হইলে 
বাদশাহী নওয়ারার একশতখানি জাহাজও সন্ত্রস্ত হইত; নাবিক ও 

নৌসৈন্েরা পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষা করিত এবং কোনক্রমে ধৃত 
হইবার আশঙ্কা থাকিলে অবিলম্বে জলে ঝাঁপ দিয়৷ দন্যদিগের হাতে 

পতিত হওয়া অপেক্ষা জলমজ্জনে আত্মহত্যাই শ্রেয় মনে করিত । 

দেশের সাধারণ অধিবাসীর পক্ষে ইহারা কিরূপ ত্রাসজনক ছিল তাহা 

ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে । ওলন্দাজ স্কাউটেন্ বাহাছরের 
রাজত্বাবসানের চারিবৎসর মাত্র পরে € ১৬৬৪ খুষ্টাব্দে ) হিজলীর এই 

সমস্ত সমুদ্রপ্রাস্তবর্তী স্থান হিংঅ্রজস্ত-পূর্ণ জঙগলময় দেখিয়াছিলেন ।৭' 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যন্ত ইহাদের অত্যাচার অপ্রতিহত ছিল । 

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে মগেরা বালকবালিকাসহ 
আঠার শত নাগরিককে ধরিয়। লইয়া যায় । উহারা আরাকানরাজের 
সমক্ষে নীত হইলে তিনি শিল্পকার্যকুশল ব্যক্তিগণকে বাছিয়া লইয়া 

নিজের দাসত্বে নিয়োজিত করিলেন । অবশিষ্ট বন্দিগণকে গলায় রজ্জু 

দিয়া বাজারে লইয়া গিয়া কুড়ি হইতে সত্তর মুদ্রা মূল্যে দাসরূপে 
বিক্রয় করা হইল । ক্রেতারা দাসগণকে কৃষিকার্ধে নিযুস্ত করিয়া 
মাসিক পনর সের চাউল আহার্যব্যবস্থা করিল। আরাকানের প্রায় 
চারিভাগের তিনভাগ লোক বন্দীকৃত বাক্গলার অধিবাসী বা তাহাদের 
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বংশধর | ১৭২৭ খুষ্টাজে আলেক্জাগ্ডার হামিল্টন্ লিখিয়াছেন, 
-গিঙ্গার মোহানার পশ্চিম দিকে মতস্তজীবিদিগের বাসভূমি খেজুরী 
ও হিজলী পরম্পর নিকট-সন্নিবিষ্ট দ্বীপ । এই দ্বীপগুলিতে প্রচুর 

শূকর পাওয়। যায়। আমি পঞ্চাশ হইতে ষাটি পাউণ্ড ওজনের 
একুশটি শুকর সতের টাকাতে ক্রয় করিয়াছিলাম ।ণ* ইহা দ্বারা 
স্পষ্টই অনুমান হয়, এই সময় দস্থ্যুদ্দিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন হিংঅজস্ত- 
পূর্ণ হিজলীতে লোক-বসবাসের পুনঃপত্তন হইতেছিল। দত্ত্যদিগের 
অত্যাচার ব্যতীত হিজলীতে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষেও হিজলীর প্রচুর 
ক্ষতি সাধিত হয়। এস্থলে এই যুদ্ধকাহিনী বিবৃত হইতেছে । 

মস্নদ্-ই-আলা-বংশের রাজত্বাবসানের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে 
হিজলীর যুদ্ধ. হিজলীভূমিতে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত 

জব চার্ণকের নেতৃত্বে ইংরাজদিগের সহিত মুঘলপক্ষের 
এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যব্যবসায়ী 
মাত্র । চার্ণক্ প্রথমতঃ ইংরাজদিগের কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ 
ছিলেন । এ সময়ে বাঙ্গালার নবাব শায়েস্তা খা সম্রাট আঁওরংজেব- 

নির্দিষ্ট শর্ত অমান্য করিয়া নানা প্রকারে ইংরাজদ্দিগের বাণিজ্য- 
ব্যবসায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর 

মাদ্রাজস্থ কতৃপিক্ষের ভয়প্রদর্শনেও অবিচলিত রহিয়া তিনি ইংরাজ- 
দিগের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুযোগ 

বুঝিয়া৷ এদেশীয় মহাজনের। বাকী পাওনা আদায়ের জন্য নবাব পক্ষের 

নিকট চার্ণকের নামে অভিযোগ উপস্থাপিত করিল । মুঘলরাজকর্ম্মচারী 
সমস্ত মোকর্দম! চার্ণকের বিরুদ্ধেই নিষ্পত্তি করিলেন । এদিকে ১৬৮৫ 

খৃষ্টাব্দে হুগলীর চীফ. এজেণ্টের মৃত্যু হওয়ায় চার্ণক্ তৎপদে নিযুক্ত 
হইলেন। কিন্তু তখন মহাজনদিগের পাওনার জন্য তিনি কাসিমবাজারে 
নজরবন্দী ছিলেন। পাছে চার্ণক মহাজনগণের খণ অপরিশোধিত 
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রাখিয়৷ পলাইয়! যান__এজন্য হুগলীর মুঘল সেনাপতি কাসিমবাজার 
সৈশ্াদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন ; চার্ণক্ কিছুকাল এই অবস্থায় 
থাকিয়া প্রহরীদিগের অগোচরে হুগলীতে পলায়ন করিলেন এবং 

হুগলীকুঠীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন ( ১৬৮৬ খৃষ্টাব্ )। ইতিমধ্যে 

ইংলণ্ড হইতে ক্যাপটেন জন্ নিকল্সনের অধীনে “বো ফোর্ট” ও 
“চেষ্টার” নামক রণতরীঘ্য় আসিয়া পৌছিল। তথন হুগলীতে 
ইংরাজদিগের একদল যুদ্ধক্ষম লোকও ছিল। হুগলীর মুঘল ফৌজদার 
আবছুল গনী ইংরাজদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য কামান সন্নিবেশ 

করিলেন । অবশেষে তিন জন ইংরাজ সৈনিক খাগ্ধত্রব্যক্রয়ব্যপদেশে 

বাজারে গিয়৷ প্রহ্ৃত হওয়ায় বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্রথম 
দিনের যুদ্ধে জয়ল্ষমী ইংরাজ পক্ষেই ছিলেন । ভয়সন্ত্রস্ত আবছুল গনী 
ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন । হুগলীর কুণী ইতঃপূর্বে মুঘলকর্তৃ'ক ভস্মীভূত 
হইয়াছিল; নবাবপক্ষ যুদ্ধবিরাম ও সন্ধির প্রস্তাব উপস্থিত করিলে 

চার্ণক্ বুঝিলেন-_ ইহা শক্তিসংগ্রহের অবসরগ্রহণের ছল মাত্র। চার্ণক্ 
নান! দুশ্চিন্তায় হুগলী ত্যাগ করিতে পুর্ব হইতেই মন;স্থ করিয়াছিলেন । 
তিনি হুগলী ত্যাগ করিয়া দলবলসহ কলিকাতার নিকটে সুতান্থুটিতে 

উপস্থিত হইলেন। নবাব শায়েস্তার্খার জনৈক প্রতিনিধি পুনরায় 
সন্ধির কথাবার্তীর জন্য চার্ণকের নিকট লোক প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের 

কয়েকটি শর্তে সম্মত হইলেন ; কিন্তু পরে চার্ণক্ বুঝিতে পারিলেন, 
ইংরাজদিগের বঙ্গদেশ হুইতে তাড়াইবার অভিসদ্ধিতে বৃথা সন্ধির 
ভাণ করিয়া নবাব সেই অবসরে যুদ্ধায়োজন করিতেছেন মাত্র । 
চার্ণক নবাবের কৌশল বুঝিতে পারিয়৷ বাদশাহী লবণগোলাগুলির 
ভম্মসাধনপূর্বক খিদিরপুরের নিকট থানাছূর্গ অবরোধ করিলেন । 

ইতিমধ্যে নিকল্সন্ হিজলীঘ্বীপ অধিকার করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন । 

তৎকালে 'ভাগিরথীর মোহনাবর্তা হিজলীঘ্বীপের সহিত সংযুক্ত 

দেশভাগের অধিপতির সহিত মুঘল শাসনকর্তার প্রকাশ্য যুদ্ধ 

চলিতেছিল ৷ ইনি ইংরাজদিগকে সৈন্য, রসদ এবং তাহার রাজ্যে 
হর্গ ও বাণিজ্যাগার নির্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণ সাহাধ্য করিতে 

ছি-ম-ই-আ ১৫১ 



প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন ।* উইল্সন্ সাহেব তৎসম্কলিত “বাঙ্গালার 
প্রাথমিক ইংরাজ ইতিবৃত্ত নামক পুক্তকে এই যুদ্ধের যে বিস্তৃত বর্ণনা 
প্রদান করিয়াছেন তাহা নিয়ে অবিকল উদ্ধত হুইতেছে £-_ 

“নিকল্সন্ উপস্থিত হইলে মুঘল সেনাপতি মালিক কাসিম হিজলী 
ত্যাগ করিলেন । অক্রত্য ছর্গ ও কামানসমূহ, বন্দুক এবং গোলাগুলি 

বিনাযুদ্ধে ইংরাজদিগের হস্তগত হইল । দ্বীপটি অধিবাসিপূর্ণ ছিল; 
গবাদি গৃহপালিত পশুও পর্যাপ্ত ছিল। ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 

চার্ণক্ তাহার অবস্থান সুরক্ষিত করিয়া তাহার সমস্ত যুদ্ধবাহিনী 
চতুর্দিকে সমবেত করিলেন । এই বাহিনীতে চারিশত কুড়ি জন সৈ্থা, 

শ০: 010 16 [65906 60910 1000 9106911706 6109 09606196102, 

10] 8 1009,] 1208,£198,59, 6119 ০0097 01 6109 90900675 8010110106 6709 

181800 01 07101] £&৮ 6109 20096 ০01 606 7 061011, 100 78৪ 17 00922 

৪ 1) 6106 018910010080:8)) (305 91-1010091)6) 200 100 06190 6০ 

10:05195 6090) 1610 10909 07051810108 8100. 81] (61012)69 709099887 

60 99681011812 ৪ 00:6 800 199603:155 12) 1019 69216021698. 

0. 8. ভা 1150705 210/712 47750182176 2180 1557 

87 767/0701, £০0%, $&. 2. 92 

“হিজলীঘীপের সহিত সংযুক্ত দেশভাগের নাম হিজলীই ছিল; কারণ সমগ্র 

হিজলী প্রদেশ নুদুরবিস্তত ছিল। তৎকালে হিজলীর শাসনকতণ মুঘলনিয়োজ্িত 
ব্যক্তিই ছিলেন; ইংরাজ কোম্পানীর ঢাকার বাণিজ্য কুঠীর কাগজপত্রে জানা যায়, 
১৬৮১ খ্ুষ্টাব্বে জলেশ্বরের শাসনকত মীর্জা ওলী হিজলীর দেওয়ানের পদ লাত 
করিয়াছিলেন | (070 40711) 16818 11317597911, (305915707০1 13819901 

16) 01986 01081089 0100817080 01089 [0098% 01 10187 91 1711111- 

7760807%/ 76602970600, ০. 7. 917 7. 792001918 000686100 ) 

মুখলরাজত্বে দেওয়ানদিগের উপর প্রধানত: রাজশ্ব আদায়ের ক্ষমতা ভস্ত ছিল 

(99518 11807760 44275759668107, 10061950609 20002729161 

70178) 1. 86-88 )। মীর্জ| ওলী শায়েস্ত খার সেনাপতি হুগলীর শাসনকত? 
মালিক কাসিমের অধীনস্থ ছিলেন ( 11755 ভ০০1]5৪ 10909৮5 00%977002 60 

19111000 0099100+--1087583 ০07 19819%/757,076 81966, %০%. 8, 0১238 

ইনি বালেশ্বর এবং পীপলী বন্দরের মুঘল শাসনকতণ ও বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন । 
বহার পিতার সহিতও ইংরাজদিগের মিঅতা ছিল | (70597868 ০ 19617570% 
74686, 801, 88, 2, 68; %০%, $, £. 900) প্রত্যুতপক্ষে মীর্জা ওলীই হিজলীর 
মুঘলনিযুক্ত শীসনকত? ছিলেন | ১৭৮৭ খ্বষ্টান্ধে ইংরাক্দিগকে সাহায্যদধানে উদ্ভত 
হিজলীর মুঘলবিষ্বোহ্থী শাসনকতণ কি এই মীর্জা ওলী? 

১৫২ হি-ন-ই-আ। 



ক্ষুদ্র তরীসহ “বো ফোট" নামক রণপৌত এবং কেবলমাত্র হুইটি' ব্যতীত 
কোম্পানীর সমস্ত সুলুপ (51০০১) নামক তরণী ছিল। এই হুইটি 

স্বলুপের একটি হুগলীনদীর বাঁকে নদীপথের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, 
এবং অন্যটি বালেশ্বরে “রচেষ্টার' ও “ন্যাথানিয়েল্, নামক পোতদ্বয়ের 
সঙ্গে ছিল। ইংরাজেরা জানিতেন__তাহাদিগের অবস্থান নিরাপদ 
না করিলে যেরাপ সহজে ইহা বিজিত করিয়াছেন সেরূপ সহজেই ইহা 

হস্তচ্যুত হইবে । হিজলীদ্বীপে যে যে স্থানে শক্রদিগের অবতরণ সম্ভাবনা 

ছিল, সেই সমস্ত স্থানে “নুলুপ' রক্ষিত হইল ; যাহাতে দ্বীপবাসীরা 
নদী পার হইয়া গবাদিসহ দেশভাগের দিকে পলাইয়া যাইতে না পারে 
তজ্জন্য দীর্ঘগঠন নৌকা ও “পিনেস” নামক পোত ( চ77095015 )% 

সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ফিরিয়া পাহারা দিতে নিযুক্ত হইল। হিজলীর 
তথাকথিত হুর্গ একটি স্বল্পপ্রসর প্রাচীরবেষ্টিত গৃহ মাত্র ; এই প্রাচীরের 
ছইটি কি তিনটি স্থান সুরক্ষিত ছিল। ঘনবসতিপূর্ণ মৃত্তিকানিসিত 

গৃহশ্রেণীর বেষ্টনীর মধ্যে জলময় স্থানে এই হুর্গের অবস্থান। পশ্চিম- 
দিকে অন্ততঃ পাঁচশত গজ দূরবর্তাঁ রসুলপুরের পারঘাট - স্বতন্ত্র 
কামানব্যুহ দ্বারা রক্ষার প্রয়োজন ছিল। ইংরাজেরা তাহাদের 

হুগলীস্থিত ঘোলধাটের প্রাচীন কুণ্ঠীর কথা ক্ষেক্নভের সহিত স্মরণ 

করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এই স্থান অপেক্ষা সেই স্থান তাহাদিগের 
যুদ্ধব্যাপারের পক্ষে কত ন্ৃবিধাজনক ছিল । 

ণচার্ণক সতেজে তীহার অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন; তিনি 

ইতঃপূর্বে হুগলী লুণ্ঠন, থানাহূর্গ আক্রমণ, বালেশ্বর ধ্বংস ও হিজলী 
অবরোধ করিয়াছেন । এই সমস্ত কার্য তাহার শক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক 
হইলেও যে কোনও সময় অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাড়াইতে পারে-_ 

* “পিনেস্' ছুই মাস্ভল ও ছুইচী ক্যাবিন্ বিশি্ সাহেবদিগের জন্ভ ব্যবহৃত নৌকা 
বিশেষ 101. 11930: 90016)018 26007019775000 072 36065542001 22808 

[06 530050919 0101978% 5890 10: 609 599০0920090 61028 ০1 

[707:0098705, [6 1089 28091] টতম0 00898 800 6০0 090109 200 & 

99 01 9 897806 800 12020 ঠ9159 60 985:6591) 100930. দেশীয় 

'পাম্সী' পিনিসের বিক্কত ন।ম বলিয়! মনে হয় । 

হি"-ই-অ। র্ঘ 



ইহা তিনি নিঃসন্দেহে আশঙ্কা করিতেছিলেন। কিন্তু বাদশাহ-পক্ষের 
নিকট এই সমস্ত ব্যাপার অতি সামান্য বলিয়! গণনীয় ছিল। 

আওরংজেব এই সময়ে হায়দরাবাদ-বিজয়ে ব্যাপূত ছিলেন; মার্চ 
মাসের আরম্ভ পর্যস্ত তিনি ইংরাজদিগের এই সমস্ত কার্ষকলাপের 
বিষয় অবগত ছিলেন; পরে সমুদয় জ্ঞাত হইয়া মানচিত্রে হুগলী ও 
বালেশ্বরের ন্যায় অপরিচিত স্থানগুলির অবস্থান জানিয়া কৌতৃহল 
চরিতার্থ করিলেন। শায়েস্তা খাও এ বিষয়ে তাহারই ম্যায় উদাসীন 
ছিলেন। যথেষ্ট অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈম্যবল হিজলী অভিযানে 

পাঠাইতে আদেশ করিয়া তিনি নিঃসন্দেহ মনে ভাবিয়াছিলেন যে যথা- 

সময়ে এই সৈম্যবাহিনী হিজলীতে উপস্থিত হইয়া দোর্দণ্ড আক্রমণ- 
কারিদিগকে সমুদ্রপার করিয়া দিয়া আসিবে । ইংরাজেরা ষে নিম্ন 

বঙ্গের একটি সংক্রামক গীড়ার বীজাণুপুর্ণ জলাভূমিতে আশ্রয় লইয়া 
আপনাদিগের মজলের কারণ আপনারাই হইবেন-_-এই কথা চিন্তা 
করিয়াও সবাই সম্তোষলাভ করিয়াছিলেন । 

“মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিজলীতে অবস্থান ইংরাজদিগের পক্ষে 

কই্দায়ক হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন গ্রীষ্মের উত্তাপ ভয়ানক 

বাড়িতে লাগিল, দিনের পর দিন তাহাঁদিগের সৈম্যবাহিনী ধবংস 
পাইতে লাগিল; কিন্তু শক্ররা সংখ্যায় বধিত হইয়! উঠিতেছিল। 
মে মাসের প্রথমে রসদ ফুরাইয়া আসিল; গ্রীষ্মকালের অন্্পযোগী 
গোমাংস ও সামান্য পরিমাণ মৎস্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার খান্ভ এই 

দ্বীপে প্রাপ্তব্য ছিল না। স্থলে ও জাহাজে প্রত্যহ বহুসংখ্যক লোক 

প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । অন্যুন একশত আলী জন সৈন্য পীড়িত 

হইয়া পড়িল। দ্বীপবাসীগণ প্রথমে বন্ধুভাব প্রদর্শন করিয়াছিল, 
তাহাদেরই সাহায্যে এই স্থানটি প্রায়াজনান্ুরূপ হূর্ভেছ্ধ কর! হইয়াছিল । 

কিস্ত তাহারা ভয়ে ভীত হুইয়া অথবা চাউলের ছুল্প্রাপ্যতার দরুণ 
দ্বীপটি পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আরজ্ঞ করিয়াছিল । স্থানীয় প্রধান 
ব্যক্তি প্রথমতঃ চার্ণককে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্যতঃ 

কোনও প্রকার সাহায্য দান করিলেন না। দ্বীপটি নিবিড়ভাবে মুঘল 
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সৈন্যত্বারা পরিবৃত হইল । হিজলীর সম্মুখবর্তা রন্ুলপুর নদীর পরপারে 
মালিক কাসিম নদী, পারঘাট ও ছর্গ পর্যস্ত লক্ষ্যসীম! করিয়া কামান- 

শ্রেণী স্থাপন করিলেন। ইংরাজেরা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত 

হইলেন। একবার দেশভাগের দিকে চড়াও হইয়া তাহারা পনর 

হাজার মণ চাউল লইয়া চলিয়া আসিলেন; দ্বিতীয় আক্রমণে 
তোপখানা! অধিকারপুর্বক বৃহৎ বৃহৎ কামানগুলি ভগ্ন করিয়া বনু 

পরিমাণে গোলাগুলি ও বারুদসহ ক্ষুদ্র কামানগুলি বহন করিয়। 

আনিলেন। কিস্তু এই অবসর ক্ষণস্থায়ী ; শত্রুরা শীঘ্রই বন্ধিত সংখ্যায় 
ফিরিয়া আসিয়া পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর ও শক্তিশালী কামানব্যুহ রচনা 

করিল। এইবারের গোলাবর্ষণে জাহাজগুলি নোঙ্গর-ভ্রষ্ট হইল; 
এমন কি হিজলীর ছর্গমধ্যে গোলা নিক্ষিপ্ত হইল । 

“মে মাসের মধ্যভাগে নবাবের সেনাপতি আব.ছ্স্ সমাদ হিজলীতে 

উপস্থিত হইলেন । তাহার সহিত বার হাজার সৈহ্য ছিল। ইংরাজের 

প্রতি তাহার বিবেচনান্থরূপ বিধান সম্বন্ধে তাহাকে যথেষ্ট ক্ষমতা 

অপিত হইয়াছিল । নদীর অল্পপরিসর স্থানে আরও তোপশ্রেণী স্থাপিত 

হইল ; মুঘলপক্ষ জাহাজগুলির উপর প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ 

করিলেন। প্রত্যেক গোলাই ফলপ্রদ হইল। ইংরাজ সৈম্যদল 

সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ছিল; ২৮শে মে অপরাহ্থে সাতশত মুঘল 
অশ্বারোহী ও দুইশত গোলন্দাজ রণোৎসাহ ও সিদ্ধিসেবনের মাদকতায় 

বিভোর হইয়া শহর হইতে তিন মাইল দূরে রমুলপুরের খেয়াঘাট 
উত্তীর্ণ হইল এবং চারটি কামানের অসমাপ্ত বুযহকে সহসা আক্রমণ 
করিল। গোলন্দাজ সৈম্গণ তৎক্ষণাৎ এই আক্রমণের সংবাদ 

প্রদানের জন্য তাড়াতাড়ি গমন করিতে না করিতেই আব.ছুস্ সমাদের 

অশ্বারোহী সৈম্যদল প্রচণ্ড বিত্রমে শহর অবরোধ করিয়৷ অগ্নি 

জ্বালাইয়া দ্িল। ইংরাজদিগের জনৈক পীড়িত সামরিক কর্মচারী 

শত্রুকর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে কতিত হইলেন ; মুঘল সৈশ্যদল তাহার স্ত্রীপুত্রকে 
বন্দিভাবে সঙ্গে লইয়৷ গেল । ইংরাজদিগের অশ্বশালা এবং নবাবের 

গৃহীত চারিটি হস্তী সহজে শক্রকরতলগত হইল । তাহারা ইতঃপূর্বেই 
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পরিখাগুলিতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংরাজেরা সত্বর একত্র হইয়া 
সমুদায় সন্ধ্যাকাল প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া হূর্গরক্ষণে সমর্থ হইলেন । 

"ার্ণকের অবস্থা এক্ষণে সম্পুর্ণ নৈরাশ্থজনক প্রতীয়মান হইল । 
ইতঃপূর্বে তিনি ছুইশত সৈন্যের ম্বৃতদেহ প্রোথিত করিয়াছিলেন। 

ম্যালেরিয়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে হুর্বলপ্রায় একশত সৈন্য ছূর্গরক্ষার 
জন্য অবশেষ ছিল। চল্লিশজন সামরিক কর্মচারীর মধ্যে কেবলমাত্র 

একজন লেফ উ্নাণ্ট, ও চারিজন সার্জেন্ট, জীবিত ও কার্যক্ষম ছিল। 

“বো ফোর্টা” রণপোতের আরও একটি বৃহৎ ছিদ্র হইয়াছিল ; নিকল্সন্ 

বাধ্য হইয়া কামান, গোলাগুলি, রসদ ও আন্ান্য মালপত্র সরা ইয়া 

জাহাঁজটি কাৎ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন। কোনও জাহাজেই 
অর্ধেকের বেশী লোক ছিল না। ছুর্গরক্ষা করিতে এবং নদীঘাট 
পর্যস্ত পথ উন্মুক্ত রাখিতে ন! পারিলে সর্বনাশ যে অবশ্যন্তাবী তাহা 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল । ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ ছূর্গ ও 

নদীর মধ্যপথে একটি অষ্রাল্সিকা অবস্থিত ছিল, চার্ণক এ অষ্টালিকাতে 
দুইটি কামান ও প্রহরী রক্ষা করিয়া উহা তোপখানায় পরিণত 

করিলেন। খেয়াধাটও এইরূপে সুরক্ষিত হইল । এই সমস্ত খাটি 
যতক্ষণ রক্ষা করা যায় ততক্ষণ শেষ প্রান্তস্থিত সৈম্তদলের সহিত 

চার্ণকের সংযোগ নিরাপদ থাকিবে । পরদিন হিজলী দ্বীপের চতুষ্পার্শে 

পাহারায় নিযুক্ত ক্ষুদ্র জলযানগুলি প্রশস্ত নদীতে আনীত হইল; 
কোম্পানীর মুল্যবান দ্রব্যসম্তার জাহাজে তুলিয়া দিয়া আরও রসদ 
ও সৈন্য হুর্গে প্রেরিত হইল। এই লমস্ত নৈন্যের সাহায্যে চার্ণক 

শক্রদিগকে দূরে তাড়িত করিয়। রাখিয়া নানারূপ প্রতিকুলতায় অবসন্ন 
হইয়াও চারি দিবস কাল আপনাদিগের অবস্থান রক্ষা করিলেন। 

সিদ্ধির মাদকতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল যোদ্ধগণের সাহসেরও 

অবসান হইল। আরও অনেক মুঘল সৈন্য দ্বীপে অবতরণ করিল । 
ইংরাজের৷ তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইলেও হছরর্গ এবং জাহাজ ঘাট 
পর্যস্ত পথরক্ষাকারী ছুইটি তোপখানা শত্রহস্তগত হইতে পারিল ন|। 
অবশেষে জুনমাসের প্রথম দিবসে ক্যাপ্টেন ডেনহ্যামের নেতৃত্বে পাঁচ জন 
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নূতন সৈগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সাহায্য অতীব আকাজিক্ষত 
ছিল। 

'এক্ষণে যুদ্ধের গতি পরিবতিত হুইল; সময়োপযোগী সাহায্য 
আসায় চার্ণক রক্ষা পাইলেন। নুতন সৈন্যদল তেজ ও উৎসাহে 
পরিপুণ ছিল। ডেন্হাম্ হিজলীতে উপস্থিত হইবার পরদিন দূর্গ 

হইতে কুচ. করিয়া যাত্রা! করিলেন এবং শক্রদিগের কামানগুলি কাড়িয়া 

লইয়৷ ও গৃহগুলি জ্বালাইয়া দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । এই আহবে 

তাহাদের একজন মাত্র সৈন্য আহত হইল । চার্ণকের মাথায় এক ফন্দী 
যোগাইল। নূতন সৈন্য-সমাগম শক্রগণের মনোভাবের উপর 
প্রবলভাবে কার্যকরী হইতে দেখিয়া তিনি তাহার পুনরভিনয়ে 
কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। এই উদ্দেশ্যে আস্তে আস্তে ছুই একটী করিয়া 

নাবিককে ছৃর্গের বাহির করিয়া নদীর অবতরণ-ঘাটে প্রেরণ 
করিলেন। তাহার! এঁ স্থানে সমবেত হইয়া সদলে আড়ম্বরের সহিত 

পতাকা হস্তে কক! ও ভেরী নিনাদের সহিত উচ্চধ্বনি করিতে করিতে 
প্রথম দিনের নৃতন সৈম্যসমাগমদৃশ্যের পুনরভিনয়পূর্বক ছুর্গাভিমুখে কুচ, 

করিয়া যাত্রা করিল। নেপোলিয়ন বলিতেন-_“যুদ্ধে শারীরিক বলের 

তিনগুণ মানসিক বল আবশ্যক' ; চার্ণকের কৌশলজাল সেই মুহুর্তেই 

ফলপ্রস্নু হইল। শক্রুপক্ষ ইংরাজদিগের পুনঃ পুনঃ নুতন সৈন্যগমন 
অনুমান করিয়া নৈরাশ্যের সহিত হটিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ৪ঠা 

জুন প্রাতঃকালে তাহার! যুদ্ধ বিরামের জন্য পতাকা উত্তোলন 
করিয়া চার্ণককে জানাইল যে আবস্ সমাদ সন্গিস্থাপনে ইচ্ছুক | 

“ইংরাজ পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধ স্থগিত হইল। চার্ণক আলোচনার 
জন্য রিচার্ড ট্রেঞ্চ ফীল্ডকে প্রেরণ করিলেন। ইনি কোম্পানীর অন্য 

কর্মচারী অপেক্ষা দেশীয় রাজপুরুষগণের নিকট অধিকতর প্রিয়পান্র 
ছিলেন । ৬ই জুন ম্যাকরিথ ও জোলাণ্. নামক ব্যক্তিদ্ধয়কে লইয়। 

ট্রেঞ্চ ফীল্ডের সঙ্গে একটি কমিশন গঠিত হইলু । ইহাদিগের সন্ধি- 
সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদত্ত হইল । শক্রপক্ষের নিকট 
আরও ছ্ইটি জামিন গৃহীত হইবার পর ইহারা তিনজন আবহুস্ 
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সমাদের নিকট যাত্রা করিলেন । যাহাতে এই সন্ধিতে শ্ৃতান্ুটীতে 
প্রস্তাবিত দ্বাদশটি শর্ত যতদূর সম্ভব বজায় থাকে এবং কোম্পানীর 
একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারে হস্তক্ষেপকারিগণ ইংরাজদিগের হস্তে 
যে কোনও মতে সন্ধিসম্পাদনের জন্য ইহাদিগকে বলিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল । তিন দিন আলোচনার পর সন্ধিশর্তগুলি নির্দিষ্ট ও 
স্বাক্ষরিত হইল। ১০ই জুন তারিখে মুঘল সেনাপতি ছুর্গে প্রবেশ 
করিলেন । পরদিন ইংরাজের! মাসত্রয় শোর্ধবিক্রমের সহিত অবরুদ্ধ 
এই স্থান পরিত্যাগপূর্বক তাহাদের সমস্ত কামান ও গোলাগুলি 
লইয়া বাগ্যোগ্ভম ও পতাকা-বহুরসহ যাত্রা করিলেন ।'' 

এইরূপে এই যুদ্ধে মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ আব.ছুস্ সমাদের লক্কাকাণ্ডে 
হিজলী নগরী ভস্মীভূতাবস্থায় শ্রীসম্পদৃবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। 
প্লাবন ও নৈসগিক বিপ্লবে রাজধানী হিজলীর কিছু অংশ প্রায় 
বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত হইয়াছিল । ম্যান্রিক হিজলীর রাজপ্রাসাদ 

পর্যন্ত ৩ লীগ, বা ৯১০ মাইল স্থান সমুদ্রতীর হইতে পদব্রজে হাটিয়া 
আসিয়াছিলেন। এই দূরত্ব সোজান্জি না হইয়া বক্রভাবে হইলেও 
হিজলী-রাজধানীর আয়তন স্থৃবিস্তৃত ছিল বলিয়াই মনে করিতে হয় । 

হিজলীর পোতুগিজ গীর্জা, রাজধানীর ভগ্রাবশিষ্ট অট্রালিকা- শ্রেণী, 
স্ববিশাল রাজপ্রাসাদ-_সমস্তই সমুদ্রবক্ষে সমাধি লাভ করিয়াছে । 

কেবলমাত্র স্মৃতির শেষ নিদর্শনত্বরাপ মস্নদ্-ই-আলার সংস্থাপিত 

মসজিদ্টি এখনও সমুদ্র কবলিত হয় নাই। হিজলীর নগরোপকণ্ঠের 
ইষ্টক প্রাসাদাবলী বালুকাস্ত,পে নিমজ্জিত, হিজলী শহর নিবিড় 

* এই দ্বাদশঠী শতের প্রধান চারিটি এই £_(১) নবাব তাহার অধিত 
ভুভাগের মধ্যে একটি সুবিধাজনক স্থানে ইংরাজদিগকে ছুর্গনির্নাণে সম্মতি দিবেন । 
(২) ইংরাজেরা বিনাশুক্ষে বাণিজ্য করিতে পাইবেন এবং টাকশালে টাকা তৈয়ারি 
করিবেন । (৩) মালদহের কুঠী লুঠ করিয়! নবাবপক্ষ ইংরাজদিগের যে টাকাকড়ি 
লইয়াছেন তাহা! প্রত্যর্পণ করিবেন এবং কুঠী পুনংঃনির্মাণ করিয়া দিবেন। 

(৪) ইংরাজের! বাণিজ্যন্ত্রে নবাবের প্রজাদের নিকট যে সমস্ত টাকা পান তাহা! 
আদায় করিয়া লইতে পারিবেন | 

৭12201% 47019 ০) 676 227801$57 £% 2675050৯ %০০, $, 279, 20-220 
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অরণ্যে পরিব্যাপ্ত। এই গভীর অরণ্য স্থানে স্থানে পরিষ্কৃত করিয়া 
বর্তমান সময়ে লোকবসবাসের বৃদ্ধি হইতেছে মাত্র । 

কালের কঠোর নিয়মে হিজলীর কত নবাব জমিদারবংশ আজ 

বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে,__কিস্তু তাজ খা! মস্নদৃ-ই-আলা স্বীয় 
উদারতা, হ্যায়পরতা, ধর্মপ্রাণতা, প্রজাবাৎসল্য ওদানশীলতাদি গুণসমন্থিত 
সদস্তঃকরণের জন্য এখনও এতদঞ্চলবাসীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। 
এককালে পোতুগিজ ও ওলন্বাজ বণিকেরা এই হিজলীতে ক্ষমতায় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; ফরাসীরাও রসদ সংগ্রহ ব্যাপদেশে সাময়িকভাবে 
খেজুরীতে অভ্যুদিত হইয়াছিল ;% হিজলীর লবণ একদিন সমগ্র বঙ্গের 

অবলম্বনের সামগ্রী হইয়৷ উঠিয়াছিল; ইতিহাসের পত্রে ভিন্ন এইকাহিনী 
কাহারও পরিচিত নহে । হিজলীর নবাবের বিশাল রাজহর্ম, বিস্তীর্ণ 

দরবারগৃহ, প্রাসাদ ও সম্পদ্ শ্রীময়ী রাজধানী সকলই বঙ্গোপসাগরের 
লেলিহান উমিমালার রাক্ষসী ক্ষুধায় আত্মবিসর্জন করিয়াছে, কিন্ত বিজয়ী 

কাল সাধুতা ও স্থনামের উপর রেখাপাত করিতে পারে নাই । শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধরিয়া তাজ খা মস্নদৃ-ই-আলার মহিমান্থিত স্মৃতি এ প্রদেশের 

নরনারী হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে শ্রদ্ধার সহিত পুজা করিয়া আসিতেছে । 

তাজখখাঁর রাজৈম্বর্ষের আড়ম্বর, আমির-ওমরাহ -সৈম্যসামস্ত-স্তাবক- 
সভাসদ-দাসদাসীযুখরিত ধনরত্ুময়ী হিজলীর কথা লোকে জানে নাঃ 
জানে ধান্সিক, পরার্থপর, স্যায়বান, সংসারবিমুখ সন্যাসী রাজধি পীর 
মস্ন্-ই-আলার কথা,_-যিনি অধ্যাত্ম সাধনার নিকট বিস্তীর্ণ রাজ্যভোগ 
ও বিলাস-লালস! বলি দিয়া,-স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের স্নেহ-মমতা৷ বিসর্জন 

করিয়া _নিঃসম্বল ফকিরের কৃচ্ছ্সাধ্য জীবন অবলম্বনীয় মনে 

করিয়াছিলেন ; -ধিনি খোদাতালার পবিভ্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
জীবস্ত সমাধি গ্রহণ করিয়া মৃত্যুবিজয়ী হইয়াছিলেন। 

ক. 17, 138691008 0080. আ116690 6০ ৪৬ 6১86 00010. 10001] 179 
10000 60979 79৪ £7:686 085] 01 1109 ৪6 10108] 09109708108 6০ 629 
[77970019, 8200 99৮%6281] 17050109 161) 1৮ 48 61068 7090019 9690090 6০ 
705 20169 00097 6105 [79009, 106 61090810616 19 2006 10100881019 6086 
605 10018106 00055 6119 2109 17160 6109 ৭ 0108199. 10468 07 /%৫ 
1788601% ০) 12489701016, 88 ০. 0. 27506, 2০8. £, 2,179. 
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একাদশ অধ্যায় 

বাংলার অন্যান্য মসনদূ-ই-আলাগণ 
হিজলীর অধিপতি একজন মাত্র মসনদ্-ই-আল৷ নামক উচ্চ 

উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু পাঠানদের মধ্যে রাজার নীচেই এই 
সর্বোচ্চ উপাধি বাঙ্গলার অন্যত্র কয়েকজন সামস্তও বহন করেন। 

পাঠকের! তাহাদের সঙ্গে এই হিজলীর শাসনকর্তার বংশের কোন 
সম্বন্ধ কল্পনার বশে যেন প্রয়োগ না করেন, এজন্য অপর সব বিখ্যাত 

মস্নদ্ই-আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিলাম, নতুব। হিজলীর 

ইতিহাসে তাহাদের নাম উল্লেখ একেবারে অবাস্তর | 
(১) কর্রাণী বংশীয় তাজখ'! মস্নদ-ই-আলা । বিখ্যাত 

শের শাহের পুত্র ইসলাম ( সলিম ) শাহের অধীনে ইনি একজন 
প্রধান অমাত্য ছিলেন। ১৫৫৩ খুষ্টান্ে ইসলাম শাহের মৃত্যুর 

পর তাহার না-বালক পুত্রকে হত্য। করিয়া তাহার কুটুম্ব মুবারিজ খা? 
মুহম্মদ শাহ. আদিল নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। কিন্তু 
এ সব ছুরস্ত স্বার্থপর পাঠান সেনাপতিদের বশে রাখা তাহার শক্তির 
বাহিরে ছিল। বারবার ঝগড়া হইবার পর একদিন তাহার সম্মুখে 

তাহার গোয়ালিয়র দরবারেই বিদ্রোহ আরম্ত হইল, অনেক উচ্চ সামস্ত 
নিহত হইল, অপর অনেকে দেশত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল (১৫৫৩ খুঃ)। 

তাহাদের মধ্যে তাজ খা কর্রাণী প্রথমে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদী (দায়ার) 
প্রদেশ ও পরে চুণার ছুর্গের নিকট স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, 
দিল্লীশ্বর আদিল শাহের সেনার নিকট পরাজিত হইয়া) অবশেষে বিহার 

প্রদেশ হইতে নিজভ্রাতা স্থলেমান কর্রাণীকে সঙ্গে লইয়৷ বঙ্গদেশে 
আশ্রয় পাইলেন (১৫৫৪ খঃ)। সেখানে ভ্রমে অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়। 

অবশেষে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে বাঙলার শেষ নুর-বংশীয় শাসনকতণকে 
বধ করিয়া নিজে সুলতান হইলেন । পরবৎসর তাজখাঁর মৃত্যু হইল, 
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এবং তাহার ভ্রাতা সুলেমান কর্রাণী বাঙ্গলার স্বলতান হইলেন (রাজত্ব 
কাল ১৫৬৫-৭২ খৃষ্টাব)। 

ইনি উড়িস্যা-বিজয়ী এবং প্রবল পরাক্রান্ত অথচ স্যায়পরায়ণ রাজা 
বলিয়া খ্যাত ছিলেন । তাহার কনিষ্টপুত্র দাউদ খা কর্রাণীর হাত হইতে 
আকবর বঙ্গদেশ জয় করেন। দাউদের মৃত্যুর পর তাহার মন্ত্রী কুনু খা 

উড়িস্যায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ুঘল সম্রাটের সঙ্গে 
সংঘর্ষে আসেন । ইনিই হূর্গেশনন্দিনীর কুতলু খ!। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
[1186015 ০£ 13578881, ৬০1, [1], 029. 1/9-208,এ পুর্ণ বিবরণ 

দেওয়া আছে। 

(২) সোনারগীয়ের ইসাখ] মস্নদ্-ই-আলা | ইহার বিশুদ্ধ 

বিবরণ আকবরনামা ও জেন্ুইট পাড্রীদের কাহিনীতে পাওয়া যায় । 

ইহার রাজধানী কাত্রাভু, তাহার সংলগ্ন খিজিরপুর ( যেখানে নৌকায় 

মীর জুমলার মৃত্যু হয়, ১৬৬২ খৃঃ ), বর্তমানে হাজিগঞ্জ নামে বিখ্যাত 

বন্দর নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে । অধ্যাপক বোরা বহারিস্থান-ই- 

ঘায়েবীর যে ইংরাজী অন্থুবাদ ছুইখণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার 

শেষে টীকায় এই স্থান সম্বন্ধে আলোচনা আছে । 

মস্নদৃ-ই-আলা৷ উপাধিধারী সামস্তদের মধ্যে এই ইস! খাই সবচেয়ে 

বিখ্যাত এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও পদ অর্জন করেন। কালিদাস গজদানী 
নামক একজন বৈস্-ক্ষত্রিও অযোধ্যা-প্রদেশ হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া 

গৌড়ে পাঠান রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে মুসলমান 
হইয়1 সুলেমান খা! নাম গ্রহণ করেন এবং বিখাত সুলতান হুসেন শাহের 

ংশীয়া ফতেমা খানম্ নায়ী কোনও রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এবং স্বীয় বুদ্ধির প্রভাবে ও বীরত্বে সমস্ত ভাটা প্রদেশ অর্থাৎ ঢাকা 

জেলার অধীশ্বর হন। তাহার পুত্রদবয় ইসার্থ৷ ও ইসমাইল খাঁ, ভাগ্য 

বিপর্যয়ে দেশত্যাগী ও অনাথ হইয়া পড়েন। পরে ইসাখ। বঙ্গদেশে 

প্রত্যাবর্তন করিয়া গৌড়েশ্বর বয়াজি কর্রাণীর অধীনে (১৫৭২ খুঃ ) 
প্রথমে সামান্য সৈনিকরূপে ঢুকিয়া পরে আড়াই হাজারী সেনানায়কের 

পদ লাভ করিয়াছিলেন। বয়াজিদের পরবর্তাঁ সুলতান দাউদ্ 
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মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হইলে 
দাউদের বহু সৈন্য ইসাখাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসাখা সেই 
সৈম্যদলের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করেন। ইনি প্রথমতঃ 

বাদ্শাহের আন্গুগত্য ন্বীকারে বাজুহা ও সোনার গাঁ নামক সরকারঘ্বয়ের 
শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সোনার গায়ে ও পরে লক্ষণ 

হাজেো নামক কোচ, রাজার নিকট হইতে বিজিত জঙ্গলবাড়ী নামক 
স্থানে ইহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে শাহবাজ, খণ! 
ইহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হুইয়া অকৃতকার্য হইলে রাজা মানসিংহ ইসাখার 
শৌর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত সদ্দি স্থাপন করেন এবং দিল্লীতে লইয়া 
যান। বাদশাহ ইসাখাকে বিদ্রোহী বলিয়৷ কারারুদ্ধ করেন; কিন্তু 

পরে মানসিংহের নিকট ইসাখার গুণাবলী শ্রবণ করিয়া তাহাকে মুক্তি- 

দানপুর্বক “দেওয়ান্ মস্নদূ-ই-আলা” উপাধি ও ২২টি পরগণার অধিকার 
প্রদান করেন। ইসাখ। শ্রীপুরের রাজ চাদরায়ের বিধবা কন্যা 

সোনামণিকে দেখিয়। রূপে মোহিত হন এবং চাদরায়ের বিশ্বাসঘাতক 

কর্মচারী শ্রীমত্ত খার সাহায্যে উহাকে হরণ করিয়৷ আনিয়া বিবাহ 

করেন। বিবাহের পর সোনামণি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। 

* ইনি প্রজারঞ্ক ছিলেন। ইহার রাজত্বকালে সোনার গাঁ অঞ্চলে 
বহু খাল ও পুঙ্ধরিণী খোদিত হুইয়াছিল। প্রজাদিগের অবস্থা অতিশয় 
স্বচ্ছল ছিল । এই সময়ে টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত। 

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে" ইসাখার মৃত্যু হইলে মগ, ত্রিপুর ও শ্রীপুরের 
রাজগণ সোনার গা! আক্রমণ করেন। ইসার হিন্দুপত্বী সোনামণি 
বা সোণাবিবি অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । শেষে 
তিনি মগৃ্দিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়৷ প্রজ্জবলিত অগ্রিকুণ্ডে প্রাণ 
বিসর্জন করেন । ইসাখারঞ% পুত্র মুসাখ।। 

শী শাশিস পাপী শপ ০০ 

* বাবভূঞা, কেদার রায়, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, এবং প্রযুক্ত 
শ্বরাপচজ্ রায় কৃত স্বর্ণ গ্রামের ইতিহাস প্রভৃতি ভ্্রষ্টব্য। 

+ প্রবাসী, ১৩২৭ কাতিক । 
965971969, 4100800500810, ০1 111. 

1 প্রবাসী, ১৩২৯ ভাদ্র। 
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[৩] মুসার্থ। মস্নদ্-ই-আলা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয় আলাউদ্দীন ইন্পাহানী 

শিতাব খা রচিত “বহারিস্তা-ই-ঘাইবী' নামক ফার্সী হস্তলিপি হইতে 

মুসার! মস্নদ্-ই-আলা ফন পূর্বক প্রবাসীতে' “প্রতাপাদিত্যের পতন 
শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “যখন ইস্লাম খাঁ 

নৌযানে চড়িয়৷ রাজমহল হইতে গোয়াশ ও গোয়াশ. হইতে রাজসাহী 
জেলার অন্তর্গত শাহ পুর থানার নিকটে আত্রেয়ী নদীর পারে পৌছিলেন, 
তখন শেখবদীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্য আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন ।*% ২৬শে এপ্রিল, ১৬০৯ খুঃ ইসলাম খা! তাহাকে অত্যন্ত 

সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট কথাবাত? কহিতে লাগিলেন । 
তাহার পর এই সরতে তাহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাহার 
পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নাওয়ারার সহিত যোগদান করিতে 
পাঁঠাইবেন ; এবং যখনু বর্ষার শেষে স্বয়ং ভাটা-প্রদেশের জমিদারদিগের 
বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদশাহী সেনাপতির 

সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠপুত্র সংগ্রাম 
আদিত্যের সহিত ৪০* রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্যাশেষে স্বয়ং আরও 

একশত নৌকা! ( একুনে পাঁচশত ), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ 

হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খাঁ নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসার্খ৷ মস্নদূ-ই-আলাকে 

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন ; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৭" 

* প্রবাসী, ১৩২৮ অগ্রহাষণ। 
| ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে স্ডার্ টমাস্রোর মানচিত্রে 15816 09 (07087709082 বা 

চাদকোন্ দ্বীপ আছে। টেরীর (9) 7০9৫276 £০ 72056 1020 (7707 20%, 

71777) গ্রস্থের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠায চাদেকাম্ দু হয। [96109 1101096756918 

( ১৫৮০-১৬০০ ) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 8) 11709170662 ঠাদেকান্ দ্বীপে 

হছিজলীর অ স্থান নিশি করিয়াছে ( [্. [7 09592015 700689 010. 01091009080, 

1967001 : 72036 500. 7275567550০. 2 1০. 24) 1 কিন্ত হিজলী চ্যাণ্ডিকান্ 

স্বীপে নহে; ম্যানরিকের জাহাজ চ্যাগ্ডিক্যান্ রাজ্যের উপকুলস্থ চরে আহত 

হইয়া ছিদ্রযুক্ত হইয়াছিল ; পরে রাঝ্ির জোয়ার ও বাতাসে ভাসমান হইয়া হিজলীর 

উপকূলে উপস্থিত হয় । 
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সোণাবিবির মৃত্যুর পর দেওয়ান্ মুসাখা৷ পিতৃরাজ্যের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। এই মুসাখ বাঙ্গালার লোকবিশ্রত স্বাধীন জমিদার 
প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। পিতার উপাধির অন্করণে 

মুসলমান ইতিবৃত্তলেখক ইচ্ছাপূর্বক বা! ভ্রমক্রমে ইহাকে “মসুনদৃ-ই- 
আলা” উপাধিবিশিষ্ট লিখিয়াছেন বলিয়৷ অনুমিত হয় । ফাদার জন্ 
ক্যাব্র্যাল নামক পোতু গীজ মিশনারী মুসাখাকে বাঙ্গালার সম্রাট বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত সম্'ট জাহাঙ্গীর নিযুক্ত বাঙ্গালার 
স্ববাদার ইস্লামর্থার তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল ( ১৬০৮ খৃঃ)। 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় “প্রবাসী'তে “বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের 

পতন' শীর্ষক প্রবন্ধে এই অভিযানের বিষয় বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে মুসাখা, ইস্লাম্থার বশ্যতা স্বীকার 

করেন। মুসার্খা, “বারভূঞ্া'দিগের বিরদ্ধে সংগ্রামে রাজা 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বাদশাহী অভিযানে 

মুসাখা ও অন্যান্য অধীন জমিদারগণ নিজ নিজ নৌবহর ও সৈম্যাসহ 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

১৬১১ খুষ্টান্দে পুনরায় মুসার্খার সহিত ইস্লামখীর যুদ্ধ সংঘটিত 
হয়। কাপাস্গড়ের মোহানার এই সংগ্রামকাহিনী “বহারিস্তান-ই- 

ঘায়েবী'তে বণিত আছে । এই যুদ্ধে মুসা বিপুল বীরত্ব ও নৈপুণ্যের 
সহিত বাদশাহী সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সমস্ত 

জমিদারবর্গ মুসাখার নেতৃত্বে পরিচালিত হুইয়াছিলেন। মুসাখার 

তোপের গোলায় স্রবাদারের শিবির বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা 

হউক, পরিশেষে জয়লক্ষমী বাদশাহের অঙ্কগত হইবে জানিতে পারিয়া 
মুসা্খ1 বশ্যতা স্বীকারে চেষ্টিত হইলেন বটে, কিস্তু ঘটনাচক্রে পুনরায় 
বিবাদ বাধিয়া যায়। ইস্লাম্ খার এক নর্তকীর স্বামী মুসাখখার অধীনে 
চাকরী করিয়া প্রভুর কার্ষে জীবন্দান করে । নর্তকীর অভিযোগে 

ইস্লাম্খণ মুসাখাকে তিরস্কার করিলে, তিনি অপমানিত বোধ করায় 
পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মুসাখার যাত্রাপুরের ছূর্গ বাদসাহীসৈন্য 
দখল করিল । মুসাখ'। পলাইয়। লক্ষ্যা নদীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, 
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এই স্থানে নবাবের সৈচ্যের সহিত মুসারখার ভীষণ জলযুদ্ধ সংঘটিত 
হইল ; মুসার্খ৷ বাদশাহী অক্রমণের বেগ সহা করিতে অসমর্থ হইয়া স্থীয় 
ভ্রাতুগণ ও সহযোগী জমিদারগণের সহিত রাজধানী সাজকামে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। কোদালিয়া ছর্গ আক্রমণ করিয়া ইহার পরাজয় ঘটিল। 

অবশেষে মুসাখাঃ পরিজনবর্গসহ আত্মসমর্পণ করিলে, ইস্লাম্খী! ইহাকে 
ঢাকায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। ইহার সম্বন্ধে আর কোনও 
বৃত্তাস্ত অবগত হওয়া যায় না। 

[8] ঘশোহরের জমিদার চাদ খা মস্নদ্-ই-আল।! 
শ্রীযুক্ত রামরাম বস্থ মহাশয় তদীয় 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে" লিখিয়াছেন 

ষে প্রতাপাদিত্যের পিত৷ বিক্রমাদিত্য ও খুল্লপতাত 

বসন্তরায় দৃক্ষিণসমুদ্রের সানিধ্যে যশোহর নামে 

টাদ্ খা মস্নদূ-ই-আলার জমিদারীতে রাজ্য স্থাপন করেন; কারণ 

টাদ্ খা নিঃসম্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাহার পরিত্যক্ত 

জমিদারী জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। সাহেবের নাম অন্গুসারে 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের নাম মিশনারিগণোক্ত “চ্যাণ্ডিক্যান' 
বা "টাদেকান্”*% হইয়াছিল । সতীশ মিত্র প্রমাণিত করিয়াছেন-_ 

হুগলীনদীর পুর্ব তীর হইতে পশ্চিম তীর পর্যস্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগই 
ঠাদেকান্ নদী ছিল। সাগর-াদেকান্ একটি দ্বীপ ছিল।শ* ১৬০৪ 

খৃষ্টাব্দে হুগলীর পোতুগীজ গীর্জা টাদেক।ন্ জেলায় অবস্থিত বলিয়া 
পোতুগীজদিগের বৃত্তান্তে আছে ।%% সৃতরাং টাদ্ খা মস্নদূ-ই-আলার 

রাজ্য যে দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল, তাহা৷ বেশ উপলব্ধি 
হয়। ফাদার পিয়ার ড্য জারিক্ (05115 15 0810০) নামক 

াদর্খ। মস্নদ্-ই-আলা 

*' ']]) 1904, 609 09851৮ 79850671709 ৪&0 [011 9৪ 09391008690 

8৪ 91608660177) 6109 00178770908 918967106. 9.4. 19. ০ 1919, 41০. 20, 

19, £4%], 

+ অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের 'প্রতাপাদিত্যের সভায় গ্রীষ্ঠান্ পাদরী' প্রবন্ধে 

ভ্যু জারিকের বিবরক্ীর অগ্বাদ প্রষ্ঠব্য। প্রবাসী, ১৩২৮, আঘাঢ় ; ৩২১-৩২৫ পৃঃ। 

** "রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত'--রামরাম বল, ৫৮ পৃঃ । 
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দক্ষিণ ফ্রান্স বাসী একজন জেনুইট পাদরী এসিয়ায় খুষ্টধর্মের একখানি 
বিরাট ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; তাহার পুস্তকের (1 [71960%5 

953 (০1595865 12109 175617)07810158 80৬67)159 ৪2৮ 98 178063 

011575155 ৪০০, ) তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য ( ১৬০০-_-১৬১০ খুঃ) 

সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতাপাদিত্যকে ঠাদেকানের 
রাজা বলা হইয়াছে । বারভূঞ্ার উল্লেখে গ্রন্থকার টাদেকান্, বাকৃলা 
ও শ্রীপুরের রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যশোহরের রাজার স্বতন্ত্র 
নাম উল্লেখ করেন নাই । ইহাতে প্রতীত হয় টাদেকান্ কেবলমাত্র 
সাগরদ্বীপকে বুঝাইত না, যশোহর পর্যন্ত দক্ষিণ বঙ্গকে বুঝাইত। 
ফাদার ম্যান্কিয়র্ ফন্সেক নামক পাদরী টাদেকান্ পৌছিয়া 
পরিদর্শককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাকৃলা হইতে ঠাঁদেকান্ 
আসিবার যে পথের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়া উহ! সুন্দরবন 
বলিয়া সহজে ধারণ! হয়। এই পুস্তকে লিখিত আছে যে মগ রাজ 

সোন্দ্বীপ অধিকারের পর বাকল রাজ্যের ( বাকরগঞ্জ ) কিয়দংশ 

দখল করিয়া! টাঁদেকান্ রাজ্য আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতে 

লাগিলেন । সোন্দীপের পর বাকরগঞ্জ এবং তৎপরে ক্রমান্বয়ে 
যশোহর, খুলনা ও ২৪-পরগণার সুন্দরবন রাজ্য । বাকৃলা জয়ের 
পর মগরাজার টাদ্দেকান্ আক্রমণের সন্কল্প বেশ উপলব্ধি হয়-_ 

টাদেকান্ যশোহর হইতে সাগরত্বীপ পর্যস্ত সুবিস্তৃত সুন্দরবন রাজ্য 1% 

াদ খা মসূনদ্-ই-আলা প্রথম এই রাজ্য সংস্থাপন করেন বলিয়া 
ইহা 'াদ খা রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকিবে । খৃষ্টান 

পাদরীগণ সেই নামের অন্রুকরণেই াদেকান্ করিয়াছেন। এই 
টাদ খা মস্ন্দ-ই-আলার রাজ্যই পরে বঙ্গগৌরব প্রতাপাদ্দিত্যের 
রাজ্য হয়। 

* ব্লকম্যান লিখিবাছেন বাকবগঞ্জ জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বস্থ স্বিস্তত চক্রত্বীপ 

জমিদারীর নাম হইতে উৎপন্ন *চঞ্জধীপবন”, “চন্দর বন; হুইযা ক্রমে দুন্দরবনে 

পরিবতিত হইয়াছে | 73100107879 60764888805 80 466 15560 57 

06০01578 ০ 22776% 0. 16. 
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[৫] হিজলীর ইসা খা মস্নদূ-ই-আলা 
এই মস্নদৃূ-ই-আলার পরিচয় লইয়া এতাবৎ এঁতিহাসিকগণের 

মধ্যে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে । ইহার সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উত্তি 

হিজলীর ইসা খ! শ্রীযুক্ত রামরাম বন্থু মহাশয়ের “রাজা! প্রতাপাদিত্য 
মসূনদই-আল! চরিত্রে দেখিতে পাই। বাংলার বিখ্যাত 
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বস্থ মহাশয়ের গ্রন্থই সর্বপ্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ । 

ইহা ১৮০১ খৃষ্টাবে মুদ্রিত হয়। বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, হিজলীর 

মস্নদূ-ই-আলার সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ ঘটিয়া- 
ছিল, প্রতাপাদিত্যের সৈম্যগণ অষ্টাদশদিবসব্যাগী 
যুদ্ধ করিয়৷ হিজলী করতলগত করিতে সমর্থ হয়। 

এই যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বঙ্গবীরকেশরী মহারাজা 
প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যক । পিতার মৃত্যুর পর 

নানাকারণে প্রতাপাদিত্য নিজ পিতৃব্য বসম্তরায় (রাজ্যের ছয় আনা 

অংশীদার ) এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। প্রথমে বসম্তরায়ের 

জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দরায়কে, এবং তৎপরে পিতৃব্য বসন্ত রায় ও তাহার 
অন্যান্য পুত্রগণকে হত্যা করিলেন। একমাত্র বালকপুত্র রাঘবকে 

বসম্তরায়-মহিষী প্রতাপের জলন্ত ক্রোধ হইতে রক্ষার জন্য কচুবনে 

লুকাইয়া রাখেন । কচুবনে লুকায়িত রাখিয়া প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল 

বলিয়। রাঘবের নাম “কচুরায়' হয়। বসম্তরায়ের মৃত্যুর পর তাহার 

জামাতা রূপরাম বস্ত্র রাজা বসস্তরায়ের “পাগড়িবদল' বন্ধু দক্ষিণদেশীয় 

রাজা! 'ইছা খা মছন্দরী'র & শরণাপন্ন হইলেন। “মছন্দরী' বা মস্নদৃ- 

ই-আলা তদীয় সেনাপতি বলবস্ত খোজার সাহায্যে রাজকুমার 

কচুরায়কে যশোহর হইতে মুক্ত করিয়া নিজরাজ্যে স্থান প্রদান করেন। 

এই ব্যবহারে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া ইসা খাঁর রাজ্য হিজলী আক্রমণ 

করিলেন, অষ্টাদশ দ্িবসব্যাপী যুদ্ধের পর ইহ! তাহার করতলগত হয়। 
পে নানা খরার 

যশোহরের 

প্রতাপাদিত্য 

ঞ্ যশোহর খুলনার ইতিহাস; ২য় খণ্ড ৩৯৯ পৃঃ, | 
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এক্ষণে দেখা যাউক, হিজলীর এই ইস! খা মসৃনদৃ-ই-আলা কে? 

আমরা দেখিয়াছি, হিজলীর বিখ্যাত তাজখী মস্নদূ-ই-আলার বংশে 

ইসা খা মস্নদ-ই-আলা নামক কেহ রাজত্ব করেন নাই । ক্ষ এতত্ব্যতীত 
হিজলীর তাজ খা! মস্নদ্-ই-অ।লাবংশীয়গণ প্রতাপাদিত্যের আবির্ভাব- 

কালের পরবর্তী ; কারণ প্রতাপাদিত্য ১৬১১ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক 

ধৃত ও ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। ৭" তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের 

সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু হিজলীর তাজ.খা! মস্নদ্-ই-আলারংশীয়গণ 

শাহজাহান ও আওরংজেবের সমসাময়িক ছিলেন । 

ইসাখী মস্নদ্-ই-আলা বলিলে কত্রাভু বা খিজিরপুরের প্রসিদ্ধ 

ইসা খী মস্ন্দ-ই-আলার কথাই ক্মরণপথে উদিত হয়। ১৫৯৮ থৃষ্টাবে 

ইসা খার মৃত্যু হয়। কিন্ত তিনি হিজলীর অধীশ্বর ছিলেন না। ভাটা 

বা বিক্রমপুরের জমিদার কখন যে হিজলী শহরে আসেন তাহার 

কোন ও প্রমাণ নাই, সম্ভাবন! পর্যস্ত নাই । কারণ এই সময়ে হিজলীর 

জমিদার বা মগ্ুলেশ্বর বলভত্র মহাপাত্র ও তত্বংশীয়গণ ছিলেন । ইহারা 

ষে উড়িস্যার পাঠান ও মুঘল সুবাদারগণের অধীন 

টিরিরনারি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রতাপার্দিত্যের 

রাজত্বের সমসাময়িকরূপে উড়িষ্যায় লোহানীবংশীয় ইসার্থাকে কর্তৃত্ব 

করিতে দেখা যায়। রাজমহালের যুদ্ধে €( ১৫৭৫ খৃঃ) মুঘলকর্তৃক 

বন্দীকৃত “হইয়া দাউদ নিহত হইলে, পাঠানেরা কিছুকাল শান্তভাবে 

অবস্থানপূর্বক ১৫৮০ খুষ্টাব্দে দাউদের অন্ুুচর কৎলুর নেতৃত্বে পুনরায় 

বিদ্রোহাবলম্বন করে। কয়েক বৎদর যুদ্ধ বিদ্রোহের পর বজের 

* “মেদিলীপুরের ইতিহাস+কার যোগেশ বাবু তাজ, খা মস্নদ-ই-আলার পুত্র 

বাহার ঝাঁকে ইস৷ খ। মস্নদ্-আল! অনুমান করিয়া হহার সহিত বসন্ত রায়ের সংশ্রবের 

গুল্পেখ করিয়াছেন ( ১৪৯-১৫৩ পৃঃ) কিন্ধু বাহীছুর খ! বসন্ত রায়ের ্বত্যুর প্রায় অধ 

শতাব্দী পরে হিঅলীর জমিদার ছিলেন, পূর্বে প্রথণিত হইয়াছে । 'মাহিষ্য-বিন্বতি+ 

নামক সামার্িক পুত্তকেও বাহাছুর খাকে ইসা থা নস্দদৃ*ই-আল! বলিয়া কল্পনা 

কর! হইয়াছে ( ১৩৪ পৃঃ) ইহা যে অ্রমাত্বক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

+ যশোহর খুলনার ইতিহাস, হয় খণ্ড; ৩৯৯ পৃঃ । 
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সুবাদারের সহিত সগ্ধিক্রমে উড়িস্তার করদ-রাজরাপে খ্বীকৃত হইয়া 
কতলু কিছুকাল শাস্তভাবে অবস্থান করেন। পুনরায় পাঠানের! 
কংলুর অধীনে হিজরী ৯৯৮ সালে ( ১৫৮৯-৯০ খুঃ ) বিদ্রোহী হইয়া 

কৌশলপুর্বক মানসিংহের সৈগ্তদলকে পরাস্ত করে। কিস্ত পাঠানের 
এই জয়োল্লাস স্থায়ী হয় নাই; কারণ ইহার কয়েকদিন পরেই 
রোগাক্রান্ত হইয়া কৎলু প্রাণত্যাগ করিলে, পাঠানেরা ভগ্রোৎসাহ 
হইয়া কৎলুর প্রধান মন্ত্রী খোজা ইসার সহায়তায় মুঘলের সহিত 
সন্বিস্থাপন করে ।% এই সন্ধির দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্যায় জগন্নাথের 

শ্রীমন্দির ও তৎসম্বলিত জমিদারী মানসিংহকে প্রদান করে ।গ' 
খাজা ইসা বা ইসা্থা লোহানী প্রধান মন্ত্রীরীপে কৎলুর নাবালক 

পুত্রগণের অভিভাবকস্থানীয় হুইয়া রাজকার্য পরিচালনা করেন। 

প্রত্যুতপক্ষে ইসার্খাই উড়িস্যার কার্ধতঃ রাজা ও পাঠানদিগের নেতা 
ছিলেন ।%% ইনি মুঘলদিগের সহিত সন্গিসৃত্র বজায় রাখিয়া শাস্তভাবে 

রাজকার্ধ চালাইয়া এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ খুষ্টাব্দে 
প্রাণত্যাগ করেন । 

নিখিলবাবু এবং সতীশবাবু উভয়েই এই ইসাখা লোহানীকেই 
বস্থ মহাশয়োক্ত ইসা মস্নদ্-ই-আলা সিদ্ধান্ত 

5 পাশার. করিয়াছেন । উড়্িত্তার জমিদার বা৷ অধীশ্বররূপে 
হিজলী যে ইসাখার অধীন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
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নাই। উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশ হিজলীতে দেশরক্ষার জন্য পূর্ব হইতে 
ছর্গ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ইসার্থার পূর্ববর্তী পাঠান স্থবাদার 
কৎলুখীর সময়ে হিজলীতে কত্লুর যে ছুর্গ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও 

বর্তমান। হিজলীর অরণ্য মধ্যে এখনও একটি পরিখাচিহিত 

ইঞ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ আছে, উহাই কলুর্খার ছূর্গ ছিল, স্থানীয় 
লোকে এখনও এ স্থানকে “কতলু বাদৃশার গড়” বলিয়া থাকে ।% 

উড়িষ্যার জমিদার বা মুঘলদিগের সামস্তরাজরূপে ইসাখার কর্তৃত্ব 
সময়ে হিজলীর এই ছূর্গে সমসাময়িকভাঁবে ইসাখার অবস্থান 

অসম্ভব নয়। 

কিন্ত ইসা্থ! লোহানীকে ইসা মস্নদ্-ই-আলা বলিয়া ধরিলেও 

ইসাখ। লোহানীর কয়েকটি অসামগ্রস্ত আসিয়া পড়ে । যশোহরের ঘটক- 

সহিত প্রতাপা- গণের মতে ১৫২৪ শকে বা ১৬০২ থুষ্টাব্দেণ' বসস্তরায় 
৮৮ যুদ্ধে নিহত হুন। মিয়ান ইসার্থা লোহানী ( কেহই তাহাকে 

স্গ. মসনদৃ-ই-আলা উপাধি দেন নাই ) ইংরাজী ১৫৯ 
খুঃ অথব! ১৫৯৪ খুষ্টাব্ষে মারা যান। কিন্তু ছুই বৎসরই মুঘলের 

সহিত পাঠানদিগের বশ্যতান্বীকারজনক সন্ধি উপভোগের সময় বলিয়া 
দেখা যাইতেছে । এই সময়ে রাজা মানসিংহের ন্যায় মুঘলপক্ষীয় 
পরাক্রাস্ত শাসনকর্তার বর্তমানতায় প্রতাপের পক্ষে হিজলী আক্রমণ 
ও স্বচ্ছন্দে হিজলী অধিকার অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। 

অসামগ্তস্তের আরও একটি কারণ এই যে, রামরাম বসু মহাঁশয় এই 
যুদ্ধে ইসাখার নিধনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আমার ইতিহাসে 
ইসার্থা লোহানীর কোনও যুদ্ধে ম্ব্যুর বিষয় অবগত হুই না। ই্য়ার্ট 

* কংনুর্থার সময় হিজলী দ্বীপ জঙ্গলভূমিরূপে বত'গান রছিলেও দেশরক্ষার জন্ত 

এস্থানে ছুর্গ নির্মিত হওয়] বিচিত্র নয় | ইহা! লোকালয়বিহীন হইলেও হিজলী দ্বীপের 

ভৌগোলিক অবস্থান উুড়িস্বার-রাজ্যরক্ষার জন্ত ছুর্গনির্যাণের আবন্ককতা আনয়ন 

করিয়াছিল। 

1 সুগযুগ্সেষু চন্দ্রেয় চ শকে হত্বা বসত্বকং। 

প্রতাপাদিত্য নামাসৌ জায়তে নৃপ।ত মহান্॥ ._-ঘটকারিক1। 
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তাহার মৃত্যুর কথ! বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন--“এই শক্তিশালী ব্যক্তি 
ছইবৎসর পরে অনিত্য সংসার ত্যাগ করেন। এই উক্তির দ্বারা 

তাহার স্বাভাবিক মৃত্যুই চিত হয়। এতদ্বাতীত জেন্ুইট্ পাদুরীগণের 
কাহিনী ও ড্যু জারিক্ প্রস্ৃতির গ্রন্থের সহিত সামঞ্জশ্যবিশিষ্ট ঘটকগণের 

নিদিই বসস্তরায়ের হত্যার অব্দ আজও আমরা ভ্রমাত্মক বলিতে দ্বিধা 
বোধ করি। 

এই সকল কারণের জন্ প্রতাপাদিত্যের হিজলী বিজয় সম্বন্ধে 
আমাদিগের সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘটকগণের গ্রন্থেও প্রতাপের 

হিজলী বিজয়ের কোন কোনও পরিচয় পাওয়া যায় 

প্রতাপাদিত্যেরে না। হিজলীতে প্রতাপাদিত্যের আগমন সম্বন্ধে 
৮০৯৪ কোন প্রকার জন্প্রবাদের বিষয়ও স্থানীয় অধিবাসী” 

রূপে আমরা অবগত নহি । “হিজলীর' ইসাখা 

মস্ন্দ-ই-আলা সম্পূর্ণ কাল্পনিক । 
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পরিশিষ্ট (ক) 
(১) 

হিজলীর মস্নদ্-ই-আলার সমাধিমঞ্চে রক্ষিত প্রজ্তর-লিপির 
অনুবাদ 

১ম লাইন--পযগন্বর বলিয়াছেন, জগদীশ্বরের নামে মস্জিদৃনির্মাণকারী 

ব্যক্তি তাহার আশীর্বাদ ও প্রশংসাভাজন হুইবেন। জগদীশ্বর ত্বর্গে তাহার জন্য 
একটি গৃহনির্মাণ করাইয়া রাখিবেন। 

২য় লাইন_-  *** '** এবং মসজিদ্ নির্মাতা ও 

তাহার পিতামাতার পাপ মার্জন। কবিবেন। 

৩য় ও ৪র্থ লাইন -দেশের তৃতীয় অধীশ্বব মুনওওর* খা! (পাঠান্তর 
গোহর খার ) পুত্র ইখ্তিয়াব খ! ৯৪৩ সনে দানধর্মের জন্ত নির্মাণ করিলেন। 

(২) 

হিজলীর মস্জিদ্-গাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরলিপির 

অনুবাদ 

দাতা ও দয়ালু পরমেশ্ববের নামে আরম্ভ করিতেছি । পরমেশ্বর, প্রেরিত 

পুরুষ এবং আপনাদ্দিগের মধ্যে বাহার প্রতৃত্বশালী তাহাদিগের আদেশ মান্য 
শত, +৫০ পা পপ শপ: পপ 

* পানা কলেজেব আববী ফা্সীর অন্থতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খা বাহাদুর 

মৌলবী মুহম্মদ ইফাসীন্ সাহেব 'গোহর খা? ও 'মুনও.ব খা+ ছুই প্রকার পাঠ 

কবিষাছিলেন | শ্রদ্ধেষ এতিহাঁসিক শ্রীযু্ড যছুনাথ সবকার মহাশষ প্রস্তরলিপিটির 

কর্দমনিখিত ছাঁপ পৰীক্ষা! কবিষ! অনুগ্রহ পূর্বক লিখিযাছেন, 'মুনও.ব খাঁর পুত্র ভিন্ন 

অন্তপাঠ গ্রহণ কবিতে পাবি না। যদিও তে 'ন+ এর চিন প্রায় সম্পূর্ণ অনৃষ্, তথাপি 

ইহার পবিবর্তে অন্ত কোন পাঠ আরও অধিকতর আপত্তিজনক হইবে । ফলকের শেষ 
লাইন বলিষ! খোদ। পূর্ণাঙগযুন্ত হয নাই ; মুন্ও.ওর ভিন্ন অন্ত নাম হওয়া আমার 

মতে অসম্ভব | সম্ভবতঃ 'মুন্ও «ব' কে 'মুন্হুরে' পরিণত করিবার চেষ্টায় এই অল্পষ্কট' 

ঘটিয়াছে ইহার কাবণ এই পুস্তকের নবম অধ্যাযে আলোচিত হইয়াছে । 

+ শেষের লাইনে ক্ষোদিত যে ওড়িয়! অক্ষরটি আছে তাহার অর্থ “সমর্থ দখারে? ; 

ইহার বঙ্গান্ুবাণ-*দিতে সমর্থ। 
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করিতেছি। আল্লা! ভিন্ন ঈশ্বর নাই ;-_মুহ স্মদূই আল্লার প্রেরিত। প্রেরিত 
পুরুষ বলিয়াছেন (তিনি শান্তিতে থাকুন )--“আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নগর, 
আবুবকৃর ( ১ম খালিক.) ইহার ছাদ, ওমর্ (২য় খালিফ.) ইহার দেওয়ান, 
ওস্মান (৩য় খালিফ) ইহার শোভা! এবং আলী (€৪র্থ খালিফ.) ইহার দ্বারম্বরূপ | 
এই মস্জিদ্ অনন্তকাল বর্তমান থাকিবে । ইহার নির্মাণরভ্ত দ্বিতীয় «সাহেব 
কিরাণ” * শাহজাহানের রাজত্বকালে হইয়াছিল । :.....** আপনার! 

ইহার প্রতিষ্ঠাত। তাজ. খার নাম হইতে মস্জিদ্-নির্মাণ-সমাপ্তির অব প্রাপ্ত- 
হইবেন । ***১১১ ১০৫৮ সন। 

(৩) 
হিজলীর খাজা সিবজীর মস্জিদে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপির অনুবাদ 
দাত! ও দয়ালু পরমেশ্বরের নামে আরম্ভ করিতেছি । পরমেশ্বরের বাণী 

(এই ):__পরযেশ্বর, প্রেরিত পুরুষ ও তোমার উপর প্রতুশক্তিশালিগণের 
আদেশ মান্ত কর। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; মুহম্মদ তাহার প্রেরিত পুরুষ । 
ঈশ্বর মহান্, ঈশ্বর মহান্,-এক ব্যতীত দ্বিতীষ ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর মহান্, 
ঈশ্বর মহান্, যাবতীয় প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য। এক হাজার উনিশ সন খাঁজ! 
সিবলী, ১০১৯, ওণাওনাসী শেখ. কমর্দ্দীনের পুত্র | 

(৪) 

কর্রাণীবংশীয় তাজ খ৷ মস্ন্দ্-ই-আলার মস্জিদ-লিপি 
(কলিকাত1 এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজ্িয়মে রক্ষিত) 

বঙ্গানুবাদ 
পরমেশ্বরের দয়া ও প্রশংসাভাজন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছেন ;-_-এই 

পৃধিবীতে যে কেহ একটি ঈশ্বরারাধনা-স্থান নির্মাণ করিয়াছেন, ব্বর্গে পরমেখর 
তাহার জন্ত সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন। ন্যায়বান ও মহ।হ্ভব সম্রাট 
বাহাছুর শাহের রাজত্বকালে এই মস্জিদ্ নিসিত হইল । ইশ্বব তাহার সাম্রাজ্য 
ও সম্রাট পদবী অক্ষয় করুন। ৯৬৭ অব্দে মস্নদ্-ই-আলী তাজ. খা জমাল্ 

কর্রাণী কতৃক মস্জিদ্ প্রতিষ্ঠিত । 

*. “সাছেব কিরাণ? সাহিব-ই-কিরাণ ( 881010-1-017%0 ) ০ [5০1৭ ০1 6 

10760108969 00030096107 (০1 11810গ/ 800 91009 2 ০0: ৮ত্ম০ 06109: 

৪0.8101008 96৪7৪ )০. মহাশুভক্ষণে জাত। প্রথম সাহেব কিরাণ.্" তাইয়ুর ॥ 

খ্বিতীয় সাহেব কিরাণ শাহজহান। 
( অধ্যাপক স্ভরীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নিকট অর্থটি পরিজ্ঞাত ) 

হি-ম-ই-আ। ১৭৩ 



(৫) 
হিজলীর মসজিদের খাদিম্গণের অনন্দ 

(বর্তমান খাদিম্ শ্রীযুক্ত নেসার্-উদ্দীন মিয়ার পরলোকগত পিতা 
গাফিল্-উদ্দীন মিয়ার নিকট প্রাপ্ত ) 

[ পাটনা কলেজের আরবী ও ফার্সীঁর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খ বাহাদুর মৌলবী 

মুহম্মদ ইয়াসীন সাহেব কতৃ ক মূল ফার্সীর ইংরাজী অন্ুলিখন 
(881051105190102) ও ততৎরুত ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্টে 

বঙ্গান্নবাদ প্রদত্ত হইল ]* 

( হা:০186 ) 

0০০70 1801090277090. 87008], 200870-3-1:8101-1- 1961080, 1858196 আআ 
0%1860%6 04780, 10820071097 1521189-1 00 108-1000008, 19901710096-1- 
10195081081 78 200522101 6 180109158,81)1-1-008,81101-10210016788, 
(?) 29 88: 05:88009-1-00591)9, 1-113111,  1086811529-1-01181019-1-171011 
8] 886 0)01:929৮ ৪ 10019 8৮ 28620000908 81000. 13890-16 
1)001786) 91911)9, 17080659006 জাজ 6916 আআ 910061080, 110105-10796-1 
00921590109 25, 9/00800 ৪ 61002200001 10890009099 10891799. ভা& 
9101]-1-14 968,800 03910-1-20010170010086 ৪ 010081-1-0061 9 196610081 
ভাগ 00০01087158 8 18100010805 410 আ৪। 2954582) নি 00217687) 
ভঙ ৪৮61:-1-94509-1- 8001)007-8-870807 20006096557 6910870-1-0189119-1- 
10081000700 82106 1000261991)6 78 101780810 ছ৪ 10009, 210 আা৪। 06701)9 
0910-1-1098010 0009869% 101] :0%01865 & 9010890-1-8818)) (৪) 
৪$10010-1-00 17068:0010 19987 800, দা9। 01686 79 9910177) ভা9 9178111- 
1700 20868,7081087)0, 19, 1501100-1-000-109512) 61961)6 76 1 আগ, 
%190-1-10000, 08167718001 010096-1 10088960028 10001895580 ৪, 
887687:1) 10481)90 739 1)601)9 ভা 891)10--1017)8] 0001১ 68961085501 
৪ 68080001108 &10ত61-1-00 8 108971-0-8180-1-00 1278,717007 
(৪) 1006808069 0881780 10800 09189  68৮10-1-8৮10 04101968 
08000011009 6 10819001 0081)69 198 90081 6919, 

[1612717 666275110-1-00 ও 820.5170707 910910:-1-79708,290-81-14 074,791 
8909 912 [71]0 0508. 

মুল সনন্দখানি উহার অধিদ্বামী ছাড়িয়া দিতে না চাওয়ায় ফার্সাীতে অনভিজ্ঞ 
গ্রন্থকাঁর-কতৃকি ট্রেসিং কাগজে উহার যে অবিকল প্রতিলিপি গৃহঠত হইয়াছিল, এই 
অন্ুলিখন তদ্-ষ্টে করা হইয়াছে । মোহরের মধ্যবতাঁ নামটি এই প্রতিলিপিতে অন্পষ্ 
হওয়ায় শ্রদ্ধেয় মৌলবী সাহেব মূল সনন্দখানি দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা 
উপরোক্ত কারণে পাঠান সম্ভব হয় নাই। পটাশপুর নিবাসী মৌঁলবী অবুল হসন 
সাহেব মূল সনন্ের মোহরঘৃষ্টে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন তাহার অন্বাদ-_ 
মুহম্মদের অনুগত তাজ খ| মস্নদূ-ই-আল1 আমি সন্ধপ্ঈমনে মোহর করিলাম? বলিয়া 
তিনি জানাইয়াছিলেন। এই পুস্তকে সনন্দের যে হাফটৌন প্রতিচিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা 
ট্রেসিং কাগব্বের এই অন্ুলিপির ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তত | 
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(86৮61:৪৩ ) 
81০৮8:25 50820--51000 081810-1-1 01081000088 92081) 00৪ 

100008৮-1-1000608101 আছ 20০০2৪6:1 আছ 08:09 চ08131-1-0089]10 
৮৬ ৫৮: 0818508-1-05908-:-71011 10068911981-1-01)8719-1-171)11 আ&1:৩ 
»৪ট 1000-15928 সা 15019 85 205000009 9000. 

13868711800 ১ 
8০018109628 ৪10 1960, 13870092810 9909, 919 
981 10980178170 0508] 108 09166 25910. 

[0]. 

মোহর ( অস্পষ্ট ) 

বঙ্গানুবাদ 

মুহম্মদ জমাল্ পারদর্শী, সুযোগ্য, স্বিদ্বান্ ও সুবক্ত! বলিয়। তাহার বিদ্যা" 
বন্ধার জন্ত তাহাকে চাকৃল! হিজলীর পরগণ| কস্ব! হিজলীর [ দম্জাংসী % ] 
মস্জিদের তত্বাবধান, 'আজান্' ( প্রার্থন! ) দেওয়! ও সম্মার্জনেব কার্ষে নিযুক্তি 
ও ভার প্রদত্ত হইল। উল্লিখিত ব্যক্তি সততা, ঈশ্বরের প্রতি ভয ও বিশ্বস্ততার 
সহিত এই সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন। এতঘ্ব্যতীত বর্তমান ও ভাবী 
আমলা! কর্মচারিগণ, চৌধুরী, কাননগো+ রায়ত, কৃষক এবং এই পরগণাও 
চাকূলার অধিবাসী সমস্ত ব্যক্তি ইহাকে মস্জিদের স্থায়ী পরিচায়ক, “আজান্*দার 
ও পসম্ম্জক গণ্য করিবে, এবং ইহার পরামর্শ অমান্ত করিবে না ও ইহার সহিত 
কাহাকেও অংশতাগী ব। সহযোগী করিবে ন।। এই নিযুক্ত ব্যক্তিও তাঁহার 
সমুদয় ভাবী বংশধরগণ উল্লিখিত কর্ব্যগুলি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিবেন। 
কোনও ক্রমে তিনি বা তাহার ভাবী বংশধরগণ পরিবতিত হইতে পারিবেন না। 
ইহ! প্রয়োজনীয় বিবেচনা! করিয়া তিনি এই লিপি অনুযায়ী কার্য করিবেন। 
৯১২ হিজরী, ১২ই রমজান তারিখে লিখিত। 

( পৃষ্ঠলিপি ) 
মুহম্মদ জমালের নামে চাকল! হিজলীব কস্বা-হিজলী পরগণার মস্জিদের 

পরিচারক, আজানদার ও সম্ার্জকের কার্ধভার ন্তস্ত হইয়াছে। 

দৃষ্ই হইল, ৯১২, ১২ই রমজান 
নকল লইবে। নকল অফিসে পৌছিল। 

* প্রতিলিপির অস্পষ্টতার জন্ত এই শকটি অবোধ্য রহিয়া গিয়াছে। 
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পরিশিষ্ট (খ) 
[ ১] 

প্যারিসে রক্ষিত ফার্সী হস্তলিপি 'বহারিস্তান-ই-ঘাইবী'তে 

(28115 31911900605 [901010916 115. ) 

( আচার্য শ্রীযুক্ত যছ্ুনাথ সরকার, এম. এ.১ পি. আর. এস. এফ, আর. 

এইচ. এস. সি. আই. ই. মহাশয়কুত ইংরাজী অঙ্গবাদ ) 
[ ০110 68] 18140 [0040 00 81115108610 392881 (1608) 

৪90৮ 91081) 18004] 6০0 1105909 71011, 91691 6106 9709110]) 1080. 

9690790. 6108 ৪0000198107) 01 6008 738)81) 01731701000 (9311 7807010 

£&00 606 £80010091: ০01 80109 (91797009 10080) 11000 609 7১80189) 
11119, 91381007) 1080061] 1058,090 [11)] ৪90৭ 6160 6০ 17021106 16৪ 

1/9101008 981170 10790 20061: 00106101,. 00008), 608 610018126 

/1219179 ছ81)660. 60 98106 6106 1 061)819, 56৮ 98111) 11080 19615 

1916 61996 179 ভা0০010 1006 ৪0006890. 11) ছা০. ৪০, 19 010. 106 1196910 

6০ 606 0:0৪ 01 6109 4,161)8109, 100 08009 ০00৮ 01171]11,) 81660. 01 

91081 108100181) 0059 10117) 12081) 019891)69, 800 61709 89007:90 

1018 £000 7181)99, 11109 91)81161) 19851106 6108 69271607168 ০01 60689 

60196 77800100678 6০ (06700, 18601:060. 60 6109 901090881৪8 0002৮ 1610 

60917 61100695 600. 1079581069. 

[ মা0]. 279 %& 1] 1001006 699 51991:05%165 ০01 1081010 101)97) 

(80০৪৮ 1690?) 79109001009 79100870087 01 01011) 0080 70961 

৪0120100060 6০ 6108 0090:6 01 11018101100 10080, 107 2677091870 

17007091191 ৪97%109, 1006 ৮7 91069111068 1060 & 0010091:6 আঃ) 10910900900 

[0780 (9000908৮০01 021889), 199 1088. 151160. 60 66600. 10109196076, 

09 3606591 90108082 8620 11010810108 8398 41087:891) 6০ 01106 

7380800 60 [100:81)1100 00081) 0 09180881009 015 169111778 5 

01000971176 1015 69171601780 00881706110 9 [01180067) ০02 

09179890106 17100, 200 ৪: 1086৪ 01 11099 70080) (91 11870007) 

918 89706 6০ 610 1101)8002060 739৫. 
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[0], 279 6] 11] 981009182, 
14017800108] 888 47085708817 10087010860. জাঃ6 1518 6:০00৪ 17010 

13010.7810, 13810805 আ069 60 11818877900 [00010) স))0, 1006 

0690108 609 1806 608৪৮ [01311 8107067681060 &০ 99108] 800 ৪৪ 

2006 10 608 10150196801. 01 6105 011888 30198,0617, 01:9201990. 60 89170 

5000 10985672092) 6০ 89919613105 ঢু০ ০0 61069 1১866199679 
1808106 জ100 10178000090 396 41051885810. 0$158,81)  010009198 

৪0008 1118698 ০01 [71)11 8:00 90০02:690 6০ 11019,0800 [01701), 

[01]. %78 6] [10751010007 1010085161008701090 60 10968. 

£096%, 8 70৪8 1:00) 169890£9 (9165) 6০৪:05 1010]1, &00. 96706 %৪% 

2:8101079910091768 0100917,,..,, (100109219] 0980879) &00. 1088 71710 

800. 6109 12 101001588০1 171)11, আ 1010 & 19669] ০1 90109 6০ 78170001 

7000619. 77011 102৮ 08819£90 05 009 110008,15. 73108081708 

৪9৪ 10:99893 10810. 

[7'01. 974 2] 73817800 1017570) 10 0981)917) 80002016690 6০0 

1 01090020080 41):1:8,81, 800 08028 6০ 10188 6179 6098 ০01 11072101100 

15060. 75 99 7:9860299 6০ 1018 ?91001009%11 010 81)09178815108 6০ 
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17) 6109 901১90%8 001201090, 

[২] 
রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত রামপুরের নবাবের লাইব্রেরীতে রক্ষিত 

ফার্সী হস্তলিপি “মরকৎ-ই-হাসানে' 

হিজলীর প্রসঙ্গ 

( অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অনুবাদ ) 
[০1], 180] 007740-3-1090121) 79501090. 11901011001 00 96 990. 

16060 800 ০০] 90010 9৪7 6০ 90100069 1381780017 01 101] 100 

080. 90911908100 0802090. (18108). 

[০]. 181] [9 08762 (505০) 01 7381)8007 01890 ০1. 

11%1081706, (98308: 01 19000108, 900. 6৪ 96306 10801: 60 1)19 10088 692 

ভ160, 99209111860: 69806006006, 4১ 0:0৪৮5 90505 ০1 13810800: 0080 

90708 6০ 609 0০03৮ ০0৫ 609 901১8091: 01 0198৮ 161) 9 109616102। 

8700 17997 09610. 79898807:90 ৪00. 98106 108016 00 6118 701010)188 61086 1)9 

[88857] ৪৮০০] ₹7%16 010 6108 591)8087 ৪& 1998,, 

[০], 116] 81018 1089 08970. ০০2099£90. 1১5 6108 100706218] 

107098. 738008007 ৬26]) 1019 81001151388 10690 080৮0:6 &8৪ ৪ 

0010181770906 600 1019 0150199019008 ($6.) 2909111070)--[00১81015 

17) 0510, ০199, 1661] 
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[ ৩ ] 
ওয়াবিসের “পাদদিশাহ, নামা"য় হিজলীর প্রসঙ্গ 

[ পাটন! খুদাবকৃশ. লাইব্রেরীর ফার্সী হণ্তলিপি ] 
(অধ্যাপক সরকার মহাশয়কৃত ইংরাজী অন্থবাদ ) 

(০1. 60 &] 020 9200 40281, 1661.) . 6156 700906202168206 

1010 ৪ 09809601) ০01 031099 90009 61086 6105 ০০036 01 181)1) 

8100 168 1076 1090 10890) 90700097890. 15 0017) [1018 18 % 29199100900 

01 61068 20:0517099 ০01 01888 169 29700115087 18 9686101060 ৮1) 

6109 09097100201 021588 £0: 609 10001097075 99:5199, 800 10658 

6010069 ৪01690 6০ 6109 90700161010 800. 89010087018 07:86159 51800 ০01 

6159 00592001060 021888 789 889181090 6০ 605 72017069 

[917015] 709 09006970090. ৪ 18:69 610069 62080 609 797010097 089৫. 
6০ 085 6০ 6119 00%97:01 [01 01988]. 79 2619590. 08570091206, 9০, 609 

0710099 জা:069 6০ 080 396 (019 0908৮ 17) 010%286 01 011899) 60 57986 

10100 800 6০ 99100. ৪ 10:08 6০ 90100067 701]11. ০0 396 109969109৫ 

60975 800 080603:50. 6106 ০০010৮58700 100৮ ০01 71018, 

পরিশিষ্ট (গ) 
মসনদ্-ই-আলার গীত 

ভিক্ষুক ফকিরের! হিজলীর তাজ. খ! মস্নদ্-ই-আলা সম্বন্ধীয় এই গীত 
গাহিয়! ভিক্ষা করিয়া থাকে। ইহার রচয়িতা “জয়হুদ্দি' বা জৈন্-উদ্দীনের 
কোনও পরিচয় জানিবার উপায় নাই। এই গীতটি প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে 
নন্দিগ্রাম থানার জনৈক অধিবাসী কতৃক “মসন্দলীর গীত' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল ১ 
তাহাতে প্রকাশক হরিসাউর কন্তার নাম “রূপবতী” স্থলে “সত্যবতী'তে 

পরিবর্তিত করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্বে নন্দিগ্রাম থানার শেখ. বসির্উদ্দীন্ 
নামক জনৈক গ্রাম্য কবি এই গীত ব্নপাস্তরিত করিয়। “মছন্দলীর পুঁথি, নামক 
মুসলমানী পুথির আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিয়োদ্ধত গীতটি গায়ক 
ফকিরগণের নিকট শ্রুত হইয়া! অবিকল লিখিত হইল। ইহা কল্পনাপ্রন্থত 
ংযোগ-বিয়োগ বা! সংশোধন বঞজিত। 

বন্দি বাবা মসন্দলী না করিও বাম। ৫১) 

কদমেতে (২) লিখে রাখ অতাগার নাম ॥ 

(১) কোথার বাব! মসন্দলী হাজারে শেলাম, পাঠীস্তর । 

(২) কদম-_চরণ। 
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আমি জানি তোমারে আমারে জানে কে। 

মরিয়া! না মরে তোমার নাম জপে যে 

পছেল৷ বারাম্ ৫১) দিল বাহিরী মোকাম্। (২) 
তারপরে বারাম্ দিল হিজলী মোকাম্ 

চৌদিকেতে লোণা পাঁণি মধ্যেতে হিজলী । 
তাহাতে বাদ্শাহী করে বাব! মসন্দলী ॥ 

লয়। (৩) বাজার বসিয়াছে হিজলী শহরে। 

বহুৎ বেচাকেন! হবে সেই সে বাজারে ॥ 
হরি সাউ নামে তেলী কুলাপাড়ায় ঘর। 
রাত্রিকালে পাইল তেলী বাজার খবর ॥ 

খবর পাইয়। তেলী কসে' বান্ধে দড়ি। 

হিজলী শহরে গেলে বহুৎ হবে কড়ি ॥ 

তার কন্ঠ। রূপবতী মহলেতে (৪) ছিল। 

বাপ যাবে বাজারেতে জিদ্ পাতাইল ॥ 

রূপবতী বলে পিতা তোমারে স্থধাই। 
হিজলী বাজার বলে কভু দেখি নাই ॥ 

হরি সাউ বলে ঝি বাজারেতে যাবে । 

দেখিলে পাঠান তোরে আগেতে হরিবে ॥ 

রূপবতী বলে পিতা কপালেরি লেখা । 

সেখানেতে তার সঙ্গে যদি হবে দেখা ॥ 

বাপের বচন কন্তা কভু না মানিল। 

অলঙ্কার পরি কন্যা সাজান হইল ॥ 

বাপের মাথার পরে দোকান তুলিল। 

পাঁছানেতে (৫) ব্পবতী যাইতে লাগিল ॥ 

পিতা কন্ত। তুইজনে চলিয়। যে যায়। 

তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥ 

(১ বারাম্-_(ফাসী) বার্-আম্__কাছারি | 

(২) মোকাম্ব_মকান্্__গৃহ । 
(৩) লয়া-_নয়া--নব, নুতন । 

(8) মহল-_গৃহ ( পুর )। 
(৫) পাছানেতে- পশ্চাতে ৷ 
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কি নাম বলিয়া! পীর জিজ্ঞাসা করিল। 
তোমার সঙ্গে হৈয়! কেবা বাজারে আইল ॥ 

হরি সাউ নাম মোর কুলাপাড়!য় ঘর। 
দোকান এনেছি তোমার বাজার উপর ॥ 

মোর কন্তা রূপবতী মহলেতে ছিল । 
বাজার দেখিতে মোর সঙ্গেতে আইল ॥ 

ওরে বাপু হরি সাউ বলি হে তোমারে । 

দোকান নামায়ে দাও পূর্বের কিনারে ॥ 

পুর্বধারে হরি সাউ দোকান খুলিল। 
শত চন্দ্র সেইখানে উদয় হইল ॥ 

মসন্দলী বসিয়াছে তকৃত (১) উপরে । 

আগেতে নজর করে বাজারে বাজারে ॥ 

এতদিন মোর বাজার অন্ধকার ছিল। 

হরি সাউর বেটী এসে করিয়াছে আলো ॥ 

মসন্দলী পীর তখন অধীর হইল । 
সেকেন্দর তাইরে ডাকি বলিতে লাগিল ॥ 
যাও যাও ওরে তাই বলি গো তোমারে । 

হরি সাউকে ধরি আন আমার হুভুরে ॥ 
সেকেন্দর বলে ভাই বাই (২) হল তুমি। 
কেমনেতে হরি সাউকে ধরে আনি আমি ॥ 

কামাল জামাল ছই জমাদার ছিল। 

ছে।ট ভাই সেকেন্দরে তার সঙ্গে দিল ॥ 

তিন জনে এক সঙ্গে চলিয়। যে যায়। 

বসিয়াছে হরি সাউ দেখিবারে পায় ॥ 

সেকেন্দর বলে তেলী বলি গো তোমারে । 

তোমারে লইয়া যাব বাদশার হজজুরে ॥ 
এত শুনি হরি সাউ গাম্জাদা (৩) হইল । 
এতদিনে রূপবতী মাথা যে খাইল ॥ 

(১) তকৃত-_সিংহাসন । 
(২) বাই--€( বাতিক ) পাগল । 

(৩) গাম্জাদা-_-ছু:খিত ; ( ফার্সী) ঘম্জদা। 
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হরি সাউ বলে কন্তা! কি কর্ম করিলি। 

এত দিনে জাতিকুল সব মজাইলি ॥ 
বাপের মাথার পরে দোকান তুলিয়া! । 
পাছে পাছে রূপবতী যায় যে চলিয়। ॥ 

তখন সে হরি সাউ আগে চলে যায় । 
তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥ 

দেখিয়া সে মসন্দলী হাসিতে লাগিল । 

শ্বশুর আইস বলি বসিতে আসন দিল ॥ 

বৈস বাপু হরি সাউ বলিগে৷ তোমারে । 
তোমার কন্তা রূপবতী বিভ! দাও মোরে ॥ 

হরি সাউ বলে আমি কেমনে বিতা দিব। 

জাতে তবে তেলী আমি জাতি মজাইব ॥ 

মসন্দলী বলে রে তোর জাতি নাহি যাবে। 

যবনেরে বিতা দিলে আগে জাতি পাবে ॥ 

সাজ বেদী ত্বর! করি তখনি বাধিল। 

সেই দিনে হরি সাউ কন্তা বিভা দিল ॥ 

বলদে করিয়া টাক! মসন্দলী দিল । 

বলদ লৈয়। হরি সাউ ডেরাতে (১) চলিল ॥ 

বলদ লৈষা হরি সাউ চলিয়! যে যায়। 

রাধু সাউ পরামানিক দেখিবারে পায় ॥ 

ওরে বাপু হরি সাউ কি কর্ম করিলু। 

ঝিয়েরে বেচিয়! টাকা বলদে আনিলু ॥ 

এত শুনি হরি সাউ টাক! ভাঙ্গাইল। 

বাড়াকে হে) চার চার কড়া বসাইয়া দিল ॥ 

আড়াই দিন মধ্যে তেলী পুফরণী খুলিল | 
সাতাশ তেলীরে যে ওয়! 0) পাঠাইল ॥ 

তেলীগণ বলে মোরা গুয়। নাহি লব । 

হরি সাউ সঙ্গে কেন জাতি মজাইব ॥ 

(১) ডেরা--ভবন। 
(২) বাড়াকে-_মাটির কাজে খাদ মাপিবর দণ্ড ব| বাড়ী । 

(৩) খর়া__গুবাক, নিমন্ত্রণার্থ প্রেরিত শুপারি | 

হ-ম-ই-আ। 
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হরি সাউ বলে আমি বসে” কি করিব। 
বাদশার আগেতে গিয়া খবর জানাব ॥ 

খবর লৈয়! হরি সাউ চলিয়া যে যায়। 
তক্তে বসি মসন্দলী দেখিবারে পায় ॥ 

দেখিয়! যে মসন্দলী জিজ্ঞাসা করিল । 
বৈস বাপু শ্বশুর গো! কি জন্যে আইল ॥ 
ভাল কন্ত। রূপবতী তোমায় বিভা দিলি । 

জাতে তেলী তবে আমি জাতি মজাইলি ॥ 

সাতাশ তেলীর মধ্যে নাম হরি সাউ । 

কড়াকে (১) কিনিয়। আন ছ' ছ' বুড়ি লাউ ॥ 

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তুমি রশুই করিবে । 
তিন বিশি চাউল রে'ধে জল ঢালি দিবে ॥ 

সাত দিনের পচা ভাত তেলীরে খাওয়াঁব। 

তবে ত বাদশাহী করি হিজলী বলাব ॥ 
এ সকল সামগ্রী যে তৈয়ার করিল । 
আশী হাজার ব্যান্র লইয়া মিয়” চলি গেল ॥ 

লেতুয়! (২) বনের বাঘ বনে শুয়েছিল। 
সাত শত তেলী তায় দেখিতে পাইল ॥ 
ব্যাপ্র দেখি তেলিগণ দয়শৎ (৩) করিল । 
কুলাপাড়। মজাইতে বাঘ মাঙ্গাইল ॥ 
হুম] ছুম! ছুই বাঘ বিচার করিয়। । 
গোয়াল ভিতরে গিয়! রহিল শুইয়] ॥ 

রাধু সাউর বধূ গেল গোয়াল কাড়িবারে। 
লাফ দিয়৷ ব্যান্র তবে ধরে তার ঘাড়ে ॥ 

সন্ধ্যাকালে মড়িয়া (8) বাঘ বিচার করিয়। । 

গেড়িয়। ৫) ঘাটে বিড়াল.হৈয়। রহিল শুইয়| ॥ 

(১) কড়াকে-_ প্রতি কড়া বা কড়িতে । 

(২) লেতুয়া-_( লতানে ) হিজলী অঞ্চলে এক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ বন্ত লতাগাছের 
নাম 'লেতুয়াঃ | 

(৩) দরশৎ-__ফার্সাঁ দর্ শক, ( দর্ 1 শকৃ - 0051১6 )- সন্দেহ । 
(৪) মড়িয়া___মড়ার স্তায় কাহিল | 
(৫) গেডিয়া-পুকুর, ( গত" _গড়-_গড় বা খাদবিশিঃ্ বলিয়া সম্ভবতঃ গাড়িয়! 

বা গেড়িয়! নাম হইয়াছে )। 

১৮২ হি-ম-ই-আ। 



হটু সাউর বধু গেল কীস। ধুইবারে। 
লাফ দিয়! ব্যান্র তবে ধরে তার ঘাড়ে ॥ 

ঝাউ বনিয়া বাঘ আইল নাম তার ঘোক্গ।। 
বকৃড়া৷ (৬) বনিয়। বাঘ আইল ছুই চক্ষু রাগ! । 
নাগেশ্বর বাঘ ধায় বাদশার হুভুরে। 
ছকু সাউর বাড়ী গিয়! লম্ফ ঝন্ষক করে ॥ 

কতগুলি বাঘ মিলে বিচার করিল। 

নিশারাত্রে টেকিশালে ধান তানাইল ॥ 
তেলিগণ বলে বিধি কি হ'লো৷ গো মোরে । 

এত রাত্রে ধান কেব1 ভানিছে ছ্য়ারে ॥ 

আর সব ব্যান্র মিলে বিচার করিয়া । 

সাতশ তেলীর পাড়। গিয়াছে ঘেরিয়! ॥ 

বাঘ দেখি তেলিগণ বলে বাপ বাপ। 

হরি সাউর জবাল।তে কি হইল প্রতাপ ॥ 

ওরে বাপু হরি সাউ বলিগো। তোমারে । 
তোমার ঘরের পচ! ভাত খেতে দাও মোরে ॥ 

হরি সাউ বলে আমি পাত কোথা পাব। 

সাত শ' তেলীরে আমি কেমনে খাওয়াব ॥ 

যে যার বাড়ীর পাত আনিল কাটিয়! । 

মুষ্টি মুষ্টি পাস্তাভাত লইল খসিয়! ॥ 

হরি সাউকে মধ্যখানে বসাইয়। দিল । 

মুখে বস্ত্র দিয়! মি য়! হাসিতে লাগিল ॥ 

হরি সাউ জাতি পাইর! ঘরেতে রহিল । 

মসন্দলী বাঘ লৈয়া ঘরেতে চলিল ॥ 

পীরের কদমতলে মজাইয়া চিত। 

গাহেন জয়ম্দ্দী কবি মসন্দলীর গীত ॥ 

সমাপ্ত 

(৬) বকৃড়া-_হেতাল । 

হি-ম-ই-আ ১৮৩ 



পরিশিষ্ট (ঘ) 
মথ.ছুম্ সাহিবের মস্জিদ্-লিপি 

্রীযুক্ত মৌলবী আব দুল্ওয়ালী খ। সাহিবের প্রাগুক্ত প্রবন্ধে তাজ. খঁ 
মস্নদৃ-ই-আলার ধর্মগুরু মখ.ছুম সাহিবের আস্তানার শিলালিপির মূল ও অন্বাদ 

প্রকাশিত হইয়াছে । তাহ! এইরূপ £__- 

পৃথিবীর এই মস্জিদ্ নিঃসন্দেহরূপে বিশ্বাসী আত্মার (40801 (9191151) 

অবতরণস্থান | 

এইস্থানে নিষ্ঠার সহিত তোমার প্রার্থনা সম্পন্ন কর,-কারণ এইটিই 
তোমার মুক্তির পথ। 

মখদুম্ শিহাবুদ্দীন আউলিয়! দৃঢ় ধর্মমতের ( ইস্লাম ) অবলম্বী বলিয়া 

তাহার জন্য (ইহ নিমিত হইল )। 
আমি অদৃশ্ঠ দূতকে ইহ! নির্মাণের তারিখ জিজ্ঞাস! করিলে তিনি আনন্দের 

সহিত উত্তর করিলেন-- ইহার তারিখ এই জগদীশ্বর তাহার সমর্থক__-১০৭২ 

হিজরী ( ১৬৬, খ্রীষ্টাব্য )* 9.4. 9. 7), ?. 576. 

ইহ! দ্বারা জানা যাইতেছে--এই মস্জিদ্ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিমিত হইয়াছিল। 
আমর এই পুস্তকে আলোচনাদ্বার। প্রতিপন্ন করিয়াছি--তাজ, খা মস্নদ্-ই- 
আল! ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র বাহাছুরের উপর রাজ্যতার ন্থস্ত করিয়া 
সন্গ্যাসধর্মের আশ্রয়ে সংসার ত্যাগ করেন। স্তরাং তাহার গুরুর জন্ নিমিত 
মস্জিদ ১৬৬১ ত্রী্াবে অর্থাৎ তাহার সংসার-ত্যাগের দ্বাদশ বৎসরমাত্র পরে 
নিগিত হওয়া অসমীচীন নহে । মখছুম সাহিবের মস্জিদ হিজলীর মস্জিদ 
নির্মাণের ১৩ বৎসর পরবতাঁ। জনরব- মখদ্রমূ সাহিবের মস্জিদ্ তাজ, খঁ' 

মস্নদ-ই-আলাকতৃকক প্রদত্ত। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাজ. খা মস্নদূ-ই-আলাবংশীয়গণের 
রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। তাজ. খ' মস্নদৃ-ই-আল! ইতিপুর্বেই 
পরলোকবাসী হইয়াছিলেন। যাহা হউক, মখদ্রম সাহিবের মস্জিদ্ 
সাক্ষাৎরূপে তাজ, খা! ব! ত্বংশীয়গণের তত্ভাবধানে নিমিত ন! হইলেও তাহাদের 

ক» ১০৭২ হিজরীকে এাবে পরিণত করিলে ১৬৬১-_-৬২ খ্রীষ্টান হইবে । 
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রাজ্যসমৃদ্ধিসময়ে গুরুদেবকে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি ও অর্থই যে এই মস্জিদ 
নির্মাণের তিত্তি--সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

মৌলবী সাহিব, তাহার প্রবন্ধে মখ হুম্ সাহিব সম্বন্ধে জনক্রুতির যে বৃত্তান্ত 
দিয়াছেন_-তাহা! এইস্থানে প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । 

বেলদ! রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ঝাখি পর্যস্ত ৩৬ মাইল একটি সাকোযুক্ত 
পাক! রাস্তা আছে । এগ্র। গ্রাম (অন্য নাম এগ্র! পাটনা ) এই রেশন হইতে ১৮ 

মাইল। এগ্রা বা নাগৌয়াতে জয়েন্ট, ম্যাজিষ্রেটের কোর্ট ছিল। আমি 
অবগত হইলাম এই এগ্রার পরিদর্শন বাংলোতে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি তাহার 
বিখ্যাত উপন্তাস “কপালকুগ্ুলা লিখিয়াছিলেন। আমি ১১ই ও ১৭ইমে 
কাথি যাতায়াতপথে এগ্রাতে উপস্থিত হুইয়াছিলাম। কস্বা অমি (সাধারণতঃ 
অমশি পটাশপুর নামে অভিহিত ) কেবলমাত্র “কসৃবা' নামেও পরিচিত-_ 
এগ্রার উত্তরে & মাইল দুববতাঁ। কস্বা-ই-অমণশিতে মখছুম্ সাহিবের কবর 
একটি মস্জিদে সংলগ্র, ইহাতে একটি শিলালিপি সন্গিবিষ্ট আছে। এ 

সাধু পুরুষ সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত বিবরণ আমাকে স্থানীয় লোকে প্রদান 

করিয়াছিল £-- 

মখদুম শিহাবুদ্দীন চিস্তী ১১০২ বা! ১১০৩ হিজরীতে পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অমশিতে অবস্থান করেন। সেই সময়ে অমরসিংহ 

নামে এক নিষ্ুর প্রকৃতির রাজ! ছিলেন, তিনি তাহার রাজ্যে মুসলমানের বসবাস 
সহ করিতে পারিতেন না! এবং প্রাতঃকালে কোন মুসলমানের মুখ দর্শন 
করিতেন না। কথিত আছে, তিনি একটি পাছুক। তাহার সিংহদ্বারে খুলাইয়। 

রাখিতেন? তাহার সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রত্যেক আগন্তককে প্রথমতঃ এঁ পাছুকাকে 
প্রণাম করিতে হইত। মখদুম সাহিব, ইহা! শুনিয় এ রাজার দর্শনোদ্দেহ্ে 
গমন করিলেন। দ্বাররক্ষকের! তাহাকে ফটকে লক্বমান পাছুকাটির প্রতি 

প্রণাম করিতে আদেশ করিল। তিনি তাহাদের অন্তায় আদেশ গ্রাহ ন! করিয়া 

অসি নিষ্ষাষণপূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ ও নিধন করিলেন। রাজা ইহ! জ্ঞাত 
হইয়। আততায়ীর শিরশ্ছেদের আজ্ঞ! দিলেন। কেহুই তাহার নিকট অগ্রসর 

হইতে সাহস করিল না। পক্ষান্তরে মখদুম শিহাবুদ্দীন্ স্বহন্তে রাজাকে নিধন 

কারলেন। রাজার লোকজন পলারন করিল। রাজার এই অসহনীয় 
যথেচ্ছাচার ও মুসলমানের ধর্শোন্মত্ততা বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম 
বিস্তারের ছন্ এক কারণ। ৃ 
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এহ ঘটনার পর ধনী-দরিদ্র আবালবৃদ্ধ সকলে এই সাধু পুরুষের নিকট 
গমন করিল। তখন তিনি তীহার অন্ুচর ও শ্শিষ্যগণসহ শ্টামগোল! বা 

শিহাবপুর গ্রামে একটি মৃঙ্লিগিত “হজরা ব| আশ্রমে বাস করিতেন। 
জায়গীরদার ও জমিদারগণ এই সাধু ও তাহার লোকজনের জন্ত ১২০ “বাটি" 
জমি প্রদান করেন। রাজার মৃত্যু এবং অমণিতে মখছুম্ সাহিবের অবস্থানের 
জন্ত মুসলমানসংখ্য1 বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তাহার অলৌকিকতা ও অসাধারণ 

শৌর্যসন্বদ্ধে লোকে বলাবলি করিতে লাগিল। 
তাহার সুখ্যাতির বিষয় শ্রুত হুইয়! চাক্লা হিজলীর শাসনকর্তা মস্নদ্ 

আলি শাহ. মখদুম শিহাবুদ্দীন্কে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। কিয়ৎকাল 
পরে তিনি তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে মস্নদ্ আলী তাহার 

রাজত্বের শেষে দারিদ্র্যব্রত অবলম্বন করেন। মস্নদ্ আলী সম্বন্ধে অদ্ভুত 

বৃস্তাস্ত এখনও লোকে স্মরণ করিয়া থাকে । তাহার সমাধি হিজলীর 

সমুদ্রোপকুলে এখনও বর্তমান আছে। “হজ রা” মস্জিদ্ ও মখদুম্ শিহাবুদ্দীনের 
সমাধি হজরৎ মস্নদ্ আলী সাহিবনির্মিত। সাধুর সহিত আগমনকারী 
শিষাবর্গ ও তদ্বংশীয়গণকতৃ্ক এই সমস্ত পরিচালিত হইত ।, বর্তমান সময়ে 

মস্জিদরক্ষকগণের আত্মকলহ এবং গবর্ণমেণ্টের রোড. সেস্ প্রদানে অবহেলার 

জন্ত আওলিয়ার আস্তানার পীরোত্তর জমিগুলি বিক্রীত হইয়! বাঙ্গালী 
ক্রেতাগণের হস্তগত হইয়াছে। আস্তানার বর্তমান ধ্বংসাবস্থা । মখুম্ 

সাহিবের সমাধিসংলগ্ন মস্জিদসংস্থই শিলালিপিতে নিয়লিখিত ফার্সা কবিতা 
আছে। লিপিগুলি উচ্চ অক্ষরে ক্ষোদিত ; সর্বদা বৌদ্র-বৃষ্টিতে অনাবৃত থাকায় 
এই শিলালিপির কতকাংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছে । এইজন্য লিপির কিয়দংশ 
অন্ুমানদ্বারা পঠিত হইল । উর্ধরেখ অংশগুলি অশুদ্ধ, ইহা দেখিলে বোধ 
হইবে ।_-০. 4. 89. 79. 1. 629-76. 

বল! বাহুল্য, উপরোক্ত জনশ্রতির অব্দ প্ররুত নহেই, তা"ছাড়া রাজ৷ 
অমরসিংহছের আখ্যায়িকার সত্যতা পরীক্ষারও কোন উপায় নাই। অতি 
সামান্মাত্র সত্য হয়ত জনশ্রুতিতে ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে ইহাও বিচিত্র 
নহে। 

১৮৬ হি-ম-ই-আ! 



পরিশিষ্ট (৩) 
বান্জা 

হিজলীর অন্তর্গত বান্জা নামক স্থান সমৃদ্ধিপূর্ণ পোতু গীজ শহর ছিল; 
এখানে একটি পোতুগীজ গীর্জাও ছিল। এই বান্জার অবস্থান লইয়! নানা 
প্রকার অভিমত দেখা যায়। বিখ্যাত প্রত্বতত্ববিদি রায় মনোমোহন চক্রবর্তা 

বাহাছুর বান্জাকে টোডল্মলের সরকার জলেশ্বরের অন্তর্গত বাশদা মহাল 

বলিতে চান। এই বাশদ| মহাল উড়িধ্যার মাদূল! পঞ্জীতে উল্লিখিত রেমুনা 
দণ্ডপাটের বাশদ| এবং আরও ছয়টি “চৌর' লইয়া গঠিত ছিল। “চৌর' 
উড়িষ্যার অন্যতম দেশবিভাগের নাম। মনোমোহনবাবু বলেন, জলেশ্বরের 
নিকটস্থ বৃহৎ গ্রাম “বীশডিহা* এই মহালের নিদর্শন-জ্ঞাপক। (১) সুতরাং 
তাহার মতে বর্তমান বাশদা গ্রামই “বান্জ।'। এঁতিহাসিক ব্লকৃম্যান সাহেব 

ভ্যালেন্টানের মানচিত্র আলোচনা-প্রসঙ্গে অনুমান করেন, হুল্দী নদীর 
তীরবর্তী যে স্থান রেনেলের ম্যাপে (২) বাস্ুলীচক বলিয়! নির্দিই আছে,_ 
তাহা অথবা তমলুকের দক্ষিণস্থ বাস্ুদেবপুর গ্রামে বান্জার অবস্থিতির স্থান 
হইতে পারে। (৩) সম্ভবতঃ এই মতের অঙ্থবর্তা হইয়! পাদ্রী হোষ্টেন্ 
সাহেবও বান্জাকে হুল্দী নদীর তীরবর্তাঁ বলেন। (৪) 

আমাদের মতে ইছার| সকলেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। নাম-সাদৃশ্তে বাশদ। 
“বান্জা'র রূপাস্তর হইতে পারে না। করমগ্ডল ও বঙ্গদেশের শাসনকর্তা 
ম্যাথিউ ত্যান্ডেন ক্রকৃ ১৬৬০ গ্রীষ্টাবে ফ্রান্সোয়! ত্যালেন্টানের প্মারকলিপির 
পঞ্চম খণ্ডে বঙ্গদেশের একটি মানচিত্র সংযোজিত করেন। এ মানচিত্রে কেঁছুয়! 

বাঁকাধি (৫) ও তাম্বোলী ব! তমলুকের মধ্যপথে একটু পশ্চিমে হেলাইয়া 

(১) [০6৩৪ 00. 6119 09081801901 0719588 10 6109 91569612081) 

06269৮5. 9 .4.9.5., 1162 86568, 7০0, 4217 2916, 20. |. 

(২) 97091115 46195, 61769৮ 2128. 

(৩) 11000778008 090, & 8186, 00698. 00. 009 75798109790 

191525100০1 10761 1397068] 10 27869789485 70 4, 2. 922, 

(8) 70857657 : 22456 6780 77563878, 70, 41212, 074, 422, 2: 20, 

(০) ফাথির অদূর দক্ষিণে বঙ্ষোপসাগরতীরে 'দক্ষিণ কাছুয়! গ্রাম বত'মান | 
ইহার নিকটেই "উত্তর কাছয়!', 'পশ্চিম কাছুয়া+, 'কাহুয়া মকুদপুর', 'কেছয়া, প্রভৃতি 

হি-ম-ই-অ ১৮৭ 



বান্জার অবস্থান প্রদশিত হইয়াছে । (৫১) ত্যালেন্টীন্ তাহার ম্মারকলিপিতে 
লিখিয়াছেন, _বান্জ! অন্যতম পোতুগিজ পল্লী, এই স্থানে তাহাদের গীর্জা 
ও লবণব্যবসায় ছিল। উহ! পোতুশসিজদিগের দক্ষিণ দেশীয় বাণিজ্যন্থান 
এবং প্রচুর মোম ব্যবসায়ের আড্ডা ছিল বলিয়াও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। 

গ্রাম আছে (01108109 0010681 82752506807, 1£94-:৮111%89 ০৪. 686, 616, 

617, 618, £94 )1 বিদেশীয়েরা “কাুয়াসকেই “কেঁছুয়া” করিয়।ছেন সন্দেহ নাই। 
ইংরাজদিগের বঙ্গদেশীয় কুীর কাগজপত্রে বহু স্থলে কে'ছুয়ার উল্লেখ আছে (90216%18 

0087957899 ?0%70 570673620০7 17367050527. 82, 26., 77820451 7057 %07. 

£, 7). 197 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। কিন্ত কাথি নাম কেছয়ার রূপাস্তর বলিয়া বোধ হয় 
না। কাথির প্রচলিত ভাষায় গাবগাছের নাম কেন্দু। গাছের নামে এই অঞ্চলের 
অনেক গ্রামের নাম দৃষ্ঠ হয়| কেছুয়া নাম গাবগাছের সংশ্রব হইতে উদ্ভুত 
বলিয়া মনে হয়। এই মহকুমাতেই “সাত কেন্দু” তৎপার্থে কশাড়িয়া ('কশওএও 
গাবগাছের অন্ততম স্থানীয় প্রতিশব' ) প্রভৃতি গাবগাছের সহিত সংস্থ& নাম বতমান 

আছে (71775 7700%0 ৭ %1450208017 0494, ড111569 ০৪. 69 &0 £7). শ্রদ্ধেয় 

অধ্যাপক রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় 'প্রবাসী”তে ( ১৩১৭, আশ্বিন ) “গ্রামের 
নাম" প্রবন্ধে বালুআড়ি বা বালুর কাথের অস্তিত্বের অন্ত “কাথি' নাম অনুমান করিয়া- 

ছেন | 'রসিকমঙ্গলে” হাতী ধরিবার খেদাকে 'কণাথি বল। হইয়াছে । 
॥ 'হাতীগণ সঙ্গে সঙ্গে লয়ে গজরাজ। 
প্রবেশ করায় লয়ে তারে কাথি মাঝ । 

দ্বার হইতে আপনি বাছড়ি বলে গেলা। 
চতুর্দশ হাতী কাথি মাঝে প্রবেশিলা |? 

__রসিকমঙ্গল, ১১শ লহরী। হাতী বা অন্ত কোনও বন্ত জন্ধর 'খেদা”র সহিত কাথি 
নামের সংশ্রব আছে কি না দেখিবার বিষয় । হাতী না থাঁকিলেও এই সমস্ত স্থানে 
ব্যাস্বার্দি হিতশ্র জন্তর অভাব ছিল না, তজ্জন্ত দুর্গের ভায় প্রাচীর বা কাথ ভ্বারা ঘেরাও 
করিয়া লোকে বাস করিত বলিয়৷ ক্কাউটেন্ একস্থানে লিখিয়াছেন-___779 913 69626 

০1 0800875 (1604) আ০ 0898০901705 6109 21591 01 1111987, 19101) ৪ 

00. 0ো 1916, 179009 6009 ৪100298 ০0% 609 (80899 99 00959790161) 

0081)698, (10108668, 800. 110619 জা 9005, 17807) 9269100. ৪0006 03968,009 

1018100 900. 17 0101) 61098 819 108) 89100800689 10010099108 

110 100£81999 800 98109018115 66928. 70৮ 61798979890 6106 

09০019 ০01 1391088] 1706 086 6০ 091] 1] 611888 1083:65 01 61391 

00010615 10981986 6০ 6109 898, 10109761019, 00 ০027 ৪ ছা ০0205 

৪৪ 009 116619 0185 10৮, 7106:9 ৪0009 1096098 979 95186170£ 

আ96919015 9000810. 9910090691018 77০£276 0%০ 17069 0167 5063 

(7668-:7665 ), %০1. ££. 2. 149, [ু970001915 68108196101 ) এই 'কাখ, 

বা প্রাচীরবেষ্টনের অন্ত কি কাথি নামের উৎপতি ? 

(১) 95190650185 098 17046, ০1. &, 

১৮৮ হি-ম-ই-আ। 



পোতু গীজ মিশনারী ম্যান্রিক্ (১) লিখিয়াছেন_চিনি, মোম এবং এক 

প্রকার তৃণ ও রেশমনিগিত গ্রীত্মকালীন ব্যবহার্য ন্ুহুম্্ম বস্ত্রের জন্য সমাগত 
বহুসংখ্যক বণিকের সুবিধার নিমিত্ত হিজলী রাজ্যে ছুইটি গীজ1 নিমিত হইল । 
একটি হিজলী শহরে এবং 'অন্থটি বান্জার ব্যাণ্ডেল্ বা গ্রামে (38961 ০: 
11128 ০? 81119? )। (২) পোতুগিজের। বন্দরকে “ব্যাণ্ডেল্; বলিত। 

পাদ্রী হোষ্টেনের মতে পোতুগীজের। ক্রমে দেশমধ্যভাগে প্রবেশ করিতে 
আরম্ভ করিলে ব্যাণ্ডেল্' শব্দ “বন্দর অভিধানের সহিত সংশ্রব হারায় ঃ 

ম্যান্রিকের সময়ে বিদেণীয়দিগের অধ্যুবিত স্থান বুঝাইতে ব্যাণ্ডেল্ প্রযুক্ত 

হইত । ম্যান্রিক ১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বান্জা, তমলুক (%০:010111) ও মহ্ষাদলে 

(110%০9001 ) গমন করেন । ত্যান্ডেন্ক্রকের যানচিত্রাহ্থ্যায়ী বান্জ। (৩) 

তমলুকও মহিষাদলের সন্নিকট ; সুতরাং ম্যান্রিকৃ এই পরস্পর নিকটবর্তী 
স্থানগুলির একসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। মনোমোহনবাবুর 
নিরূপিত বাশদহ হিজলী রাজ্যের সীমাস্তবহিভূতি এবং তমলুক ও হিজলীর 

মধ্যপথ হইতে অতি স্থদূরে পশ্চিমে বালেশ্বরের সীমান্তে অবস্থিত। ব্লকৃম্যান্- 

নির্দিষ্ট বাস্থলীচক বা বাস্থদেবপুরও বান্জা নহে। 
বান্জার বর্তমান নাম “বায়ন্দা'। ইহা ত্যালেন্টীনের মানচিত্রনিদিষ্ 

স্থানেই অবিকল অবস্থিত। অবশ্ঠ এই মানচিত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত 
নহে বলিয়৷ ইহাতে আন্মানিক স্থান নির্দেশ রহিয়াছে । যে চারিখানিমাত্র 

গ্রাম লইয়া বায়ন্দাবাজার পরগণ। গঠিত, তাহার মধ্যে “কস্বা বায়ন্দা” (৪) 

একটি বলিয়া মিঃ বেলীর সেটেল্মেন্ট, রিপোর্টে উল্লেখ আছে। ফাসী “কস্বা' 

অর্থে শহর বা নগর | কস্বা বা শহর বায়ন্দা এবং বায়ন্দা বাজার নামগুলি 

যে বায়ন্দার পুর্ব গৌরবের স্মারক তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন হিজলী 
শহরের বর্তমান নামও কস্বা হিজলী। সমৃদ্ধশালী নগরের পূর্বেই “কস্বা' 

বিশেষণ যুক্ত হইত। বর্তমান সময়ে এই বায়ন্দ। বাজার পরগণাভুক্ত কস্ব! 

বায়ন্দা (৫) গ্রাম কেবলমাত্র স্ব নামে অভিহিত হয়। ইহা! কাথি মহকুমার 
ভগবানপুর থানার অন্তর্গত। ইহার অবস্থান ২২০৫৭” অক্ষাংশ উত্তরে এবং 
৮৭০৪৪৩* দ্রাঘিমাংশ পূর্বে। কদ্ব। গ্রামের ঠিক অব্যবহিত পরে দক্ষিণ 

লেপ ০ পপি ০০ স্পস্  স পিস 

(১) 7952, 2. 256. 
(২) 11807190918 16579970780, 07210, : 77. 
(৩) 88%60 : 2486 60 7765678, 501. 25867 210, 20--26, 2). 26. 
(৪) 1:85195'9 ০9212200801) 48907, 17, 77.. 
(৫) 005706 79098910801002 5%755050607 0856, $111889 ০. 267, 
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দিকে সংলগ্ন দক্ষিণ বায়ন্দা গ্রাম এখনও বর্তমান। কস্বার ঠিক ৫১) পুর্ব 
পার্থ গড়বাড়ী নামক গ্রামও এ স্থানের সুখসমৃদ্ধির স্বতি বহন করিয়া আছে । 

বায়ন্দাই যে বিদেশীয় উচ্চারণধারার বৈশিষ্ট্যে “বান্জা” হইয়াছে__সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। বায়ন্দ্ার প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শন বা ভগ্নাবশেষ কিছুই নাই; 
কালক্রমে তাহা ভূসমাধি লাত করিয়া থাকিবে । বায়ন্দা কোন নদীতীরবতা 
নছে। ভ্যান্ডেন্ক্রকের মানচিত্রেও বান্জার নিকটে কোন নদীর অস্তিত্ব নাই ; 
সুতরাং ইহা পোতুগিজদিগের স্থলবাণিজ্যের অন্ততম আড্ডা ছিল। দূর 
স্থলতাগের পণ্যাদি সম্ভবতঃ ক্ষুত্র নৌকাযোগে খালপথে লইয়া যাইবার স্ুবিধ! 
ছিল। ভ্যালেন্টানের মানচিত্রে বান্জ! যেরূপ কাথি ও তমলুকের মধ্যে ঈষৎ 
পশ্চিমে হেলাইয়! চিহিত আছে,_বর্তমান মানচিত্রে বায়ন্দার অবস্থানও 

অবিকল সেইদ্দপ। ইহা কাথি হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং তমলুক 

হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন হিজলী প্রদেশের মধ্যে । ১৫৮০ 
্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ভ্রমণকারী র্যাল্ফ ফীচ্ হিজলীতে প্রাপ্তব্য যে সমস্ত পণ্যের 

কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন__অর্ধ শতাব্দীর অস্িক পরে ম্যান্রিক্ বান্জার 

পণ্যপ্রসঙ্গে তাহ।রই উল্লেখ করিয়াছেন। (২) পণ্যের এঁক্য স্থানের এঁক্যের 

সমর্থন করে। 

১৬৮২-৮৪ শ্রীষ্টাব্দে অস্কিত ইংরাজ নাবিক জর্জ হীরোণের হুগলী নদীর 
নৌপথের মানচিত্রে (7911965 ০] ) বীরকুল ও সেল্ নদীর মধ্যবর্তাঁ স্থানে 

বান্জার শৈলশুক্গ (275 ০ 7391719,) দেখা যায়। (৩) ইহা কোন্ 
বান্জা? এই মানচিত্র প্রকৃত পরিমাপদ্বারা প্রস্তত হইয়াছিল £ সুতরাং 

ইহার স্থাননির্দেশগুলি নিভূল বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। 
এই সময়ে সম্পাদিত বৌরীর (1701199 73০.1০ঠ ) মানচিত্রে বান্জ। 

নাই । এই মানচিত্রে বীরকুলকে “সোরিকুল' (8০0:13001 ) বল হইয়াছে এবং 
হীরোণনিদিষ্ট সেল্ নদীর অবস্থানস্থানে একটি নদীমোহানার চিত্র দিক! €সেলু 

প্যাগোডা” (5910. 798০902) লিখিত আছে । (৪) হীরোণ ও বৌরী উভয়েরই 

(১) 11986 1০. 269. 

(২) 06০0 0519515 2801297 77280722114. 

(৩) 7620618 10807%, 707, 1711, 427067502, 17655156  999196518 

90162090, 

(৪) 7০ দ79৩79 0017%67563 2802%2 079 7320 ০) 7087067. (2682 ), 
42017670082. * 
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মানচিত্র শৌচালনোদ্দেস্টে প্রস্তুত । সমুদ্রকূলে ও নদীমুখে জাহাজ হইতে পরি- 
দৃশ্তমান বৃহৎ বৃক্ষাবলী এবং নৌচালনের পথ নির্ণয়ের জন্ত তীরদেশে নিগ্িত 
স্তভগুত্বজাদির অবস্থান এই মানচিত্রগুলিতে নির্দিষ্ট আছে। এই সেল্ নদীর 
মোহানাস্থানে একটি নৌপথ-নির্দেশক গুশ্বজ ছিল; তজ্জন্ত বৌরী উক্ত 
গুস্বজটিকে ৭5০10 7৪2০9+ বলিয়! উল্লেখ করিয়াঁছেন। বর্তমান সময়ে 

বীরকুল নদীর নাম দীঘা! মোহানা; এই স্থানেই গবর্ণর-জেনারাল ওয়ারেণ 

হেস্টিংসের প্রিয় গ্রীম্মাবাস ছিল। ইহার পূর্বদিকে ক্রমান্বয়ে মন্দার মোহান! 
ও সোল! মোহান! অবস্থিত। এইগুলি পূর্বে নদী ছিল-_কালক্রমে মজিয় 
গিয়। খালে পরিণত হইয়াছে । প্রাচীন মানচিত্রের “সেল্ নদী” বা 'সোলু গুশ্বজ' 
যে বর্তমান 'সোল! মোহানা” সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রেনেল্ সোল! 

মোহানাকে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে অঙ্কিত করিতে ছাড়িয়াছেন। এই মানচিত্রে 
মন্দার মোহান। ণমন্দারবনি খাড়ি'-€ 0101105110111105 ৮1561 )-রূপে প্রদশিত 

হইয়াছে। (১) আমাদের মনে হয়, সপ্তদশ শতার্ধীতে কাথি হইতে 
স্থবর্ণরেখ। পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান বালু-আড়ির পার্থেই সমুদ্র ছিল। হীরোণের 

মানচিত্রোলিখিত “বীরকুল” ও সেল নদীর মধ্যবর্তী চ6%125 ০৫138011০-র 

অবস্থিতিষ্থানে বর্তমান মাজন! নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়। এই বানজ। “মাজন!” 
নামের বিকৃত বৈদেশিক উচ্চারণ। মাজন! গ্রাম বর্তমান বীরকুল ও সোল! 

মোহান।র প্রায় মাঝামাঝি স্থান হইতে উত্তরদিকে অবস্থিত । রেনেলের 

মানচিত্রে হামিরা মাল ( [81711121712] ) ও বেতবনির (13201901015 ) 

সম্িকটে প্রাশুক্ত বানু আড়ির অনেকটা! স্থান চক্রাকারে ব্যাপিয়৷ বিস্তৃতভাবে 

অঙ্কিত দেখ! বায়। মাজন! গ্রাম বর্তমান ভামিরমাল ও বেতবনি গ্রামের 

নিকটেই অবস্থিত। হীরোণ 7১81০ 7381114-র দ্বার। মাজন।র এই 

অধিকতর প্রশস্ত ও উচ্চ বালুকাশৈলশ্রেণীর কথ! বলিয়াছেন ; কারণ সমুদ্রপথে 

বালু-আড়ির এই বিস্তীর্ণ স্থানটি বেশ চিহ্রিততাবে দৃশ্তমান ছিল । হিরোণোক্ত 

এই বান্জা বা মাজনার সহিত শহর্ বান্জার বা বায়ন্মার কোনও 

সম্বন্ধ নাই । 

(১) 739709105 11810 91099৮ ঘা, 

হি-ম-ই-আ টি 



পরিশিষ্ট (8) 
একটি জাল সনন্দ 

এই পুস্তকের ৭৭ পৃষ্ঠায় মেদিনীপুর বসস্তিয়া/ নিবাসী ৮মোহাস্ত রায় 

রাধাস্তাম দাস অধিকারী বাহাছুরের পূর্বপুরুষ বৈকুঞ্ঠনাথ দাস মহাশয়কে তাজ, 
খ! মস্নদ্-ই-আলাকতৃক শ্রীত্রীঠগোকুলচন্দ্র রায় বিগ্রহের সেবাপুজার্থ 
ভূসম্পত্তিদানের সনন্দের কথা উক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি উক্ত ফার্সী সনন্দখানি 
দেখিবার সুযোগ গ্রস্থকারের হইয়াছে । উহাতে এই শ্রবিগ্রহ ও অতিথি 
অভ্যাগতের সেবার জন্য তাজ, খা! মস্নদ্-ই-আল। হিজলী চাকৃলার কেওড়ামাল, 

দক্ষিণমাল, ইড়ঞ্চ, বালিশাহী, বাহিরিমুঠা, পাইকপুর, ভোগরাই, মাঁজনামুঠা, 
কস্বাহিজলী, বালিযোড়া, দস্তখড়াই ও পটাশপুর মহালগুলির মধ্যে ১৩০ 
বাটি ১২ বিঘ! বাস্তর ( পতিত ) দানের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত সনদের 
তারিখ ৯৯৫ হিজরী, ২রা! মহরম । এই সনন্দকে শ্রীষ্টাব্দে পরিণত করিলে 

১৫৮৭ থ্রীষ্টাব্ৰ হয় । 

এই সনন্দখানির তারিখের অঙ্ক দেখিয়া! হিজলীর মসজিদের খাদিমের 

সনন্দের ন্যায় ইহাও কৃত্রিম বলিয়! সহজে উপলব্ধি হয়। বৈকুগ্ঠনাথ দাস 
মহাশয় শ্রীমৎ রসিকানন্দের শিষ্য ও অন্নুচর ছিলেন । রসিকানন্দের প্রভাবেই 
ইনি বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'রসিকমঙ্গল, 
পাঠে অবগত হওয়1 যায়_-১৫১২ শকাবে অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রসিকানন্ব 

জন্মগ্রহণ করেন। রসিকানন্দের জন্মের তিন বৎসর পূর্বে বৈকুঠ্ঠনাথ দাস 
মহাশয় শ্রীবিগ্রহের সেবাপুজার্থ তাজ, খ। মস্নদ্-ই-আলার নিকট সনন্দ গ্রহণ 

করিতেছেন তাহা! অবিশ্বান্ত । তাহ! ছাড়া ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পরে তাজ, 

খ। হিজলীর নবাব ছিলেন, ইহ! এই পুস্তকপাঠে স্প্ইই উপলব্ধি হইবে। 

বৈকুণ্ঠনাথ দাস মহাশয় তাজ, খা মস্নদ্-ই-আলার সমসাময়িকই ছিলেন এবং 
তাহাকে তাজ খ কর্তৃক তৃসম্পত্ভিদান সত্য হইতে পারে, কিন্ত সেই দানের 
মূল দলিল আলোচ্য সনন্দথানি কিছুতেই নহে । সম্ভবতঃ মুল সনন্দখানি 

কোন কারণে নই হইয়া! যাওয়ায় বৈকুঠনাথ দাসের উত্তরাধিকারী কেহ 
ইংরাজ সরকারে প্রদর্শনের জন্ত কাল্পনিক সন তারিখ দিয় এই সনন্দখানি 

প্রস্তুত করাইয়! লইয়াছিলেন। মস্জিদের খাদিমের বর্তমান সনম্দখানিও 
এইবপে প্রস্তত তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। 

_ সমাপ্ত 












